
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

–––––––– 

          Số:             /BQLKKT-QLĐT          

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Kon Tum, ngày         tháng       năm   
V/v lấy ý kiến thẩm định dự án 

 điện năng lượng mặt trời áp mái  của Công 

ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum 

 

 

   

             Kính gửi:    

                                    - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; 

Xây dựng; Công thương;  

    - Công an PCCC và CNCH tỉnh Kon Tum. 

                   

Ngày 03/7/2020, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Văn bản 

đề nghị thực hiện dự án “Điện năng lượng mặt trời áp mái” của Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum tại địa điểm: Lô B1, Khu công nghiệp Hòa 

Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014; Nghị định 

118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật đầu tư; Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 

18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu 

tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.  

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành liên quan theo chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có ý kiến thẩm định đối với hồ sơ đăng ký dự án 

đầu tư nêu trên, cụ thể: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy 

hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, hiệu quả 

kinh tế xã hội và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn 

vị mình.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định các nội dung liên quan đến dự 

án; đánh giá đảm bảo các qui định về bảo vệ môi trường của dự án,… và các nội 

dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

3. Sở Xây dựng thẩm định nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, bố 

trí các công trình kết cấu hạ tầng, các chỉ tiêu quy hoạch.... và các nội dung liên 

quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. 

4. Sở Công thương: Đánh giá sự phù hợp của dự án về quy hoạch ngành, nội 

dung liên quan về điện năng lượng mặt trời áp mái của dự án… và các nội dung 

liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

5. Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh: Đánh giá sự phù hợp với 

các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC… 
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Ý kiến của quý cơ quan gửi về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trước 

ngày 14/7/2020. Quá thời gian nêu trên, nếu quý cơ quan không có ý kiến phúc đáp 

thì được coi như đồng ý với nội dung đề xuất của dự án. 

(Có hồ sơ dự án kèm theo)  

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng QL XD,TN, MT (p/h); 

- Lưu VT, QLĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 
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