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UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM LO

Se,:

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Thc 1p - Tir do - Htnh phñc

6/UBND-CCN

Cam Ló, ngày28 tháng 3 nám 2022

V/v tham gia kin thrn djnh dir an du
tu "Nhà may San xuât luOi nông nghiêp,
Lông luâi nuôi thu san và Day thüng
xuât khâu" cüa Cong ty TNHH Dâu tu
Phát triên Toãn câu D&T

KInh gü'i: Si I( hoach và Dâu tu tinh Quãng Tr.

UBND huyn Cam L nhn ducic Cong van s 488/SKH-DN ngày 16/3/2022
cüa Si Kê hotch và Dâu tu tinh Quáng Trj ye vic tharn gia kiên thâm djnh dir an
dâu tu "Nhà may San xuât luOi nông nghip, Lông hrâi nuôi thüy san và Day
thirng xuât khâu" cüa Cong ty TNHH Dâu tu Phát triên Toàn câu D&T, UBND
huyn có kiên nhu sau:
1. Dr an Nhà may San xut 1ui nông nghip, Lng luâi nuôi thüy san và
Day thü'ng xuât khâu cüa Cong ty TNHH Dâu tu Phát triên Toàn câu D&T dã
dugc UBND huyn Cam L dông chü trnang ti Cong van so 40/UBND-CCN
ngày 25/01/2022 (sao g&i kèm), vci din tIch 11.000 rn2.
2. Dci an Nhà may San xut luó'i nông nghip, Lông 1ui nuôi thüy san và
Day thüng xuât khâu cüa Cong ty TNHH Dâu tu Phát triên Toàn câu D&T 1p
darn bão các ni dung theo quy dnh tti Khoãn 3 và Khoãn 4, Diêu 33 cüa Lut
Dâu tu nàm 2020 cüa ChInh phü, cii the:
- Sir phü hcip cüa dir an du tu vó quy hoch tng th phát trin kinh t - x
huyn:
hOi
Dci an phü h?p vói Quy hoch vllng Va Quy hotch phát triên cong
nghip — thuGng rni huyn Cam L den närn 2025.
- Sir phü hçip ciia dir an du tu vói quy hoch sir dung dat: Ngành ngh du
tu phü hcip vói quy hotch chii'c näng các Lô CN 6.1 và CN 6.6 cüa Cm cong
nghip Cam Hiêu, d dugc phê duyt tti Quyet djnh so 2366/QD-UBNDngày
09/12/20 10 cüa UBND tinh Quâng Trj ye vic phé duyt quy hotch chi tiêt xay
diing t 1 1:500 Ccirn cong nghip Cam Hiêu, huyn Cam L và Quyêt dijnh so
1527/QD-UBND ngày 19/7/2016 cüa UBND huyn Cam LO ye vic phê duyt
diu chinh ccic b Quy hoch chi tiêt xây drng t 1 1:500 Cim cong nghip Cam
Hiêu.
- Hin tng khu dt: Hin trng dt các Lô CN 6.1 và CN 6.6 cüa Cim cong
nghiêp Cam Hiêu là dat rüng san xuât (rirng tram), chua dugc GPMB và tài san
trén dat.

- Di,r an d.0 tu t.i Ciim cong nghip Cam Hiu, xã Cam Hiu, huyn Cam
Lô, tinh Quãng Trj là dja bàn có diêu kin kinh tê - xä hi khó khän quy djnh tai
Phii liic III ban hành kern theo Nghj djnh so 3 1/2021/ND-CP ngày 26/3/202 1 cüa
ChInh phü quy djnh chi tiêt và hixàng dn thi hành mt so Diêu ci!ia Lut Dâu tu.
Trên day là ni dung tham gia kin thm djnh dr an Nhà may San xut luOi
nông nghip, Lông luói nuoi thüy san và Day thirng xuât khâu cüa Cong ty TNIHH
Dâu tii Phát triên Toàn câu D&T,AUBND huyn Cam L kInh gri Sâ K hoach
và Dâu tix nghiên ciru, tong hqp.L
Noi nhmnfr
- Nhu trén;
- Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- PhOng Kinh tê - Ht tang;
- Trung tam Phát triên CCN&KC;
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