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 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 861/KKT-ĐTDN Quảng Trị, ngày 14 tháng 9 năm 2020 

 V/v xin gia hạn thời gian nghiên cứu, 

 đề xuất của doanh nghiệp xin đầu tư  

 xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics  

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Văn bản số 3959/UBND-TM ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh  

về việc nghiên cứu đề xuất của doanh nghiệp xin đầu tư xây dựng Trung tâm 

dịch vụ Logistics, trong đó UBND tỉnh giao BQL Khu kinh tế chủ trì, phối hợp 

với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải và các ngành, địa phương liên quan 

nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/9/2020. 

Ngày 08/9/2020, BQL Khu kinh tế có buổi làm việc để thống nhất tham 

mưu UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ Logistics với sự 

tham gia của đại diện Văn phòng UBND tỉnh, đại diện của các Sở: Công 

Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Liên 

danh nhà đầu tư Licogi 13- LP Power Việt Nam (Công ty cổ phần Licogi 13 và 

Công ty cổ phần LP Power Việt Nam), trong đó đề nghị Liên danh nhà đầu tư bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ dự án gửi về BQL Khu kinh tế tỉnh trước ngày 11/9/2020 

để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh.  

Tuy nhiên, đến ngày 11/9/2020 Liên danh nhà đầu tư Licogi 13- LP 

Power Việt Nam chưa có Hồ sơ dự án gửi về BQL Khu kinh tế. 

Do đó, sau khi BQL Khu kinh tế nhận được hồ sơ bổ sung hoàn thiện dự 

án của Liên danh nhà đầu tư Licogi 13- LP Power Việt Nam, BQL Khu kinh tế 

sẽ có báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định. 

BQL Khu kinh tế kính báo cáo UBND tỉnh biết và chỉ đạo thực hiện./. 

 

 KT.TRƯỞNG BAN 
  Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Như trên; 

- Trưởng Ban (b/cáo), 

- Các Phó trưởng Ban; 

- Phòng QL QHXD&TNMT; 

- Lưu: VT, QL ĐTDN.   
  

 Trương Khắc Nghi 
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