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THÔNG BÁO
Ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh đối với hồ sơ đề xuất đầu tư
Dự án Khu dịch vụ nông nghiệp sinh thái tổng hợp
Xét nội dung Báo cáo thẩm định số 29/BCTĐ-SKHĐT ngày
13/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với hồ sơ đề xuất đầu tư Khu dịch
vụ nông nghiệp sinh thái tổng hợp của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch
vụ Kim Dung Nam, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Dự án đầu tư đa mục tiêu, gồm nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Vì vậy,
giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định của Sở Văn hoá, Thể thao
và Du lịch; giải trình bổ sung ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn việc điều chỉnh ranh giới dự án; của Sở Tài nguyên và Môi
trường việc bỏ Điểm 4.6 của hồ sơ đề xuất; trên cơ sở đó, yêu cầu nhà đầu tư
hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có); thẩm định bổ sung, trình UBND tỉnh xem xét,
quyết định.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nhà đầu
tư và các sở, ngành có liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá, Thể thao
và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV TMDV Kim Dung Nam;
- VPUB: C,PCVP, TTHCC, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt32).
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