
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  724  /SKH-DN 
V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án  

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

Bình Minh (lần 2) 

 

Quảng Trị, ngày 29 tháng 04 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

UBND thành phố Đông Hà. 

Ngày 23/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh 

dự án đầu tư “Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh”;  Sở 

đã có Văn bản số 670/SKH-DN ngày 23/3/2021 về việc tham gia ý kiến thẩm 

định gửi các đơn vị (thời hạn tham gia ý kiến trước ngày 01/4/2021). Tuy nhiên, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi từ quý cơ quan. 

Đến ngày 28/4/2021, Sở nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 

“Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh” (lần 2);  

Để có cơ sở thẩm định, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu 

tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND thành phố Đông Hà tham gia ý 

kiến thẩm định, trong đó làm rõ nội dung phù hợp của dự án với quy hoạch sử 

dụng đất của thành phố Đông Hà, và các nội dung khác theo đề xuất của Nhà 

đầu tư  

Ý kiến tham gia xin gửi về sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/5/2021 

để tổng hợp. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mong nhận được sự phối hợp của quý cơ 

quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, DN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huy  
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