Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
29.08.2019
16:01:19 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4848 /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 8 năm 2019

V/v khảo sát đầu tư dự án
du lịch nghỉ dưỡng kết hợp
phát huy giá trị di chỉ khảo
cổ học Văn hoá Sa Huỳnh

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND huyện Đức Phổ;
- Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.
Xét đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm tại văn bản số
100/2019/CV-CLI ngày 12/8/2019 về việc xin chủ trương khảo sát, lập quy
hoạch và đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hóc Mó – Sa Huỳnh,
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất về nguyên tắc việc Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm khảo
sát đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp phát huy giá trị di chỉ khảo cổ
học Sa Huỳnh; vị trí nghiên cứu tại các thôn: Long Thạnh 1, Long Thạnh 2,
Thạnh Đức 1 thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Tên dự án và ranh giới, diện
tích sẽ chuẩn xác trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án).
2. Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (sau đây gọi là Nhà đầu tư) chủ động
làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan đầu mối được giao nhiệm vụ quản
lý nhà nước về đầu tư), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa
phương liên quan khảo sát thực tế, xác định chính xác ranh giới tại vị trí nêu
trên; kết hợp khai thác tốt quần thể di chỉ khảo cổ học Văn hoá Sa Huỳnh, lập đề
xuất đầu tư, báo cáo UBND tỉnh;
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành,
UBND huyện Đức Phổ hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư khảo sát, lập đề xuất, trình
UBND tỉnh cho ý kiến trước khi thực hiện các bước tiếp theo.
Công văn này có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, TNMT, NN-PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbnt635.
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