
   UBND TỈNH GIA LAI  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

Số:       /SKHĐT-DN 

V/v tham gia ý kiến hồ sơ quyết định 

chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ 

cát xây dựng xã Hà Tây, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai-Công ty TNHH 

Thanh Tịnh Hà Tây. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Gia Lai, ngày      tháng 11 năm 2020 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất dự án đầu tư Khai thác mỏ 

cát xây dựng xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai của Công ty TNHH Thanh 

Tịnh Hà Tây. Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối 

với dự án trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện Chư 

Păh trong phạm vi quản lý của mình xem xét, có ý kiến bằng văn bản về các nội 

dung sau của dự án (hồ sơ kèm theo): 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Có ý kiến về việc nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định về quản lý 

sử dụng đất đúng mục đích, Luật Đất đai; đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo 

quy định của Luật Khoáng sản; 

- Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 

dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai và những quy định của UBND tỉnh Gia 

Lai; 

- Sự phù hợp về quy mô, công suất, thời gian thực hiện dự án; 

- Đánh giá tác động của dự án đến môi trường, các vấn đề về phục hồi môi 

trường và các nội dung khác có liên quan; 

- Các nội dung khác có liên quan. 

2. Sở Xây dựng:  

- Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch phát triển ngành; 

- Sự phù hợp của các hạng mục xây dựng với các tiêu chuẩn hiện hành; 

- Các nội dung khác có liên quan. 

3. Sở Công Thương:  

   - Có ý kiến về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, kế hoạch phát 

triển ngành; 
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   - Các nội dung khác có liên quan. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

   - Có ý kiến về vị trí, diện tích đất thực hiện dự án có nằm trong quy hoạch 

đất lâm nghiệp hoặc quy hoạch phát triển ngành liên quan; 

- Các nội dung khác có liên quan. 

5. Cục Thuế tỉnh:  

- Các ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư; 

- Các nội dung khác có liên quan. 

    6. UBND huyện Chư Păh:  

- Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế- xã hội; 

- Sự phù hợp của dự án so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa 

phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Đánh giá tác động của dự án đến môi trường, phát triển kinh tế - xã hội; 

- Các nội dung khác có liên quan. 

Ý kiến của sở, ngành, địa phương gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 

ngày 14/11/2020 (bản mềm gửi về địa chỉ email doanhnghiep.skhdt@gmail.com). 

Quá thời hạn trên, quý cơ quan không có văn bản tham gia ý kiến hoặc văn bản 

tham gia ý kiến không cụ thể thì chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 

  Rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, DN. 

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

     Hồ Phước Thành 
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