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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 2331 /UBND-KT
V/v nghiên cứu, khảo sát, lập
hồ sơ đề xuất dự án Trạm bảo
dưỡng, sửa chữa xe ô tô, kết
hợp kinh doanh xăng dầu và
thương mại dịch vụ tại xã Phổ
Châu, huyện Đức Phổ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Công Thương, Giao thông vận tải,
Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Đức Phổ;
- Công ty CP Đầu tư thương mại Petro Dung Quất.
Qua xem xét nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại
Petro Dung Quất tại Văn bản số 32/CV-PETRO DQ ngày 08/5/2019 về việc
xin chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án Trạm bảo
dưỡng, sửa chữa xe ô tô, kết hợp kinh doanh xăng dầu và thương mại dịch vụ
tại xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ (bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh
có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương, cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại
Petro Dung Quất (viết tắt là nhà đầu tư) được nghiên cứu, khảo sát và đề xuất
dự án Trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, kết hợp kinh doanh xăng dầu và
thương mại dịch vụ tại xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ như đề nghị của Nhà
đầu tư tại văn bản nêu trên.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan
và UBND huyện Đức Phổ hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình
nghiên cứu, khảo sát và đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.
3. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ban hành văn bản này, đề nghị nhà
đầu tư khẩn trương tổ chức nghiên cứu, khảo sát và trình đề xuất chủ trương
đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư
để chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; quá thời hạn nêu
trên, văn bản này hết hiệu lực thi hành và mọi chi phí phát sinh của dự án, nhà
đầu tư tự chịu trách nhiệm./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KT),
CNXD, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha250.

Trần Ngọc Căng

