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

Gia Lai, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:
.……………………………………………………………
……………………………………………………………
Ngày 18/11/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số
633/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh
giai đoạn 2020 -2021 (có danh mục dự án kèm theo).
Căn cứ Khoản 1, Điều 3 của Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 30/11/2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định trình tự thực hiện dự án đầu
tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Đối với các dự án thuộc danh mục kêu gọi nhà đầu tư
đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố công
khai thông tin. Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng công bố thông tin, nhà đầu tư lập và
gửi đề xuất dự án thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư). Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu
tư đề nghị như sau:
1. Nhà đầu tư:
- Liên hệ với địa phương và các Sở, ngành để được hướng dẫn cụ thể việc
triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật.
- Thời gian hoàn thành và gửi đề xuất dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư không
quá 60 ngày kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục. Đồng thời
báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp
thời giải quyết.
- Toàn bộ chi phí do Nhà đầu tư chi trả và không được hoàn trả trong trường
hợp Công ty không trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng
đất để thực hiện dự án.
2. Địa phương và các Sở, ngành: Đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn
nhà đầu tư hoàn thành hồ sơ dự án trên.
Rất mong sự phối hợp của các cơ quan/.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT-XTĐT; Np Chính.

Hồ Phước Thành

dự án Khu khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp đã được tỉnh đồng ý chủ
trương nghiên cứu, đề xuất dự án.

