UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

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

Số: 1683 /SCT-QLTM

Quảng Trị, ngày 20 tháng 10 năm 2021

V/v tham gia ý kiến thẩm định đối
với dự án CHXD Cát Sơn

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày 05/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 2212/SKH-DN về
việc tham gia ý kiến thẩm định dự án Cửa hàng xăng dầu Cát Sơn; Sau khi
nghiên cứu, Sở Công Thương có ý kiến như sau:
1. Địa điểm do Công ty TNHH HT Đồng Tiến đề xuất đầu tư dự án CHXD
Cát Sơn là tại khu đất có lý trình tại Km13+600 trái tuyến Quốc lộ 9D, diện tích
khoảng 861m2, thuộc địa bàn xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng
CHXD. Địa điểm này đã được Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan khảo sát thực địa và báo cáo đề xuất UBND tỉnh tại văn
bản số 809/SCT-QLTM ngày 01/6/2021 (Có văn bản sao gửi kèm).
(2) Trong quá trình xem xét cấp chủ trương đầu tư đối với dự án Cửa hàng
xăng dầu Cát Sơn, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu chủ đầu tư bổ sung
tài liệu chứng minh đã phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức lấy ý
kiến cộng đồng dân cư liên kề khu vực thực hiện dự án.
(3) Khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án, yêu
cầu Công ty TNHH HT Đồng Tiến thực hiện thiết kế, xây dựng CHXD Cát Sơn
theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ
Công Thương về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế
cửa hàng xăng dầu và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Thực hiện
thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo
quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về
kinh doanh xăng dầu trước khi đưa vào hoạt động.
Trên đây là nội dung ý kiến tham gia của Sở Công Thương, đề nghị Sở Kế
hoạch và Đầu tư tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Gio Linh;
- Cty TNHH HT Đồng Tiến;
- Lưu VT, P. QLTM.
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