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UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM LQ

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dic Ip - Tçr do - Hanh phñc

S: 13/UBND-CCN

Cam Lt5, ngày2i tháng 3 nám 2022

V/v tham gia kin thm djnh dir an du tx
"Nhà may san xuat du'Gc 1iu" cüa Cong ty
TNHH San xuât Thuang mti AgriDynamics — Chi nhánh Quang Trj

KInh giri: Sâ K hoch và Dâu tu tinh Quáng Trj.

LTBND huyn Cam L nhn du'cic Cong van so 486/SKH-DN ngày 13/3/2022
cüa S& Kê hoch và Dâu tu tinh Quãng Trj ye vic tham gia kiên thâm djnh dir an
dâu tu "Nhà may San xuât dijoc lieu" cüa Cong ty TNHH San xuât Thu'cmg mi
Agri - Dynamics - Chi nhánh Quâng Trj, UBNID huyn có kiên nhu sau:
1.Dir an Nba may San xut dugc 1iu cüa Cong ty TNT-JH San xut Thuang
rnai Agri - Dynamics - Chi nhánh Quãng Tr dã ducc UBNID huyn Cam L dông
chü tru'cing tti Cong van so 41/UBND-CCN ngày 25/01/2022 (sao gi kèm), vôi
diên tIch 5.200 m2.
2. Di,r an Nba may San xuât du'çic 1iu cüa Cong ty TNIHH San xut Thuong
mai Agri - Dynamics - Chi nhánh Quâng Trj 1p dam bâo các ni dung theo quy
dlnh tai Khoàn 3 và Khoãn 4, Diêu 33 cüa Lut Dâu tu närn 2020 cüa ChInE phü,
cu the:
- Sir phi hgp cüa dir an du tu vói quy hoach tng th phát trin kinh t - xä
hi huyn: Dr an phü hçip vó'i Quy hoach tong the phát triên kinh tê - xã hi cüa
huyn Cam L.
- Si,r phü h9'p cüa dix an du tu vó'i quy hotch sü dng dt: D darn bâo ngành
nghê dâu tu cüa Dir an phà hqp vi quy hoch chirc nàng các Lô CN 2.1 và CN
2.2 cüa Cim cong nghip Cam Hiêu, UBND huyn dä 1p ho so xin diêu chinh
bô sung ngành chê biên duçic 1iu vào các Lô CN 2.1 và CN 2.2.
- Hin trng khu dat: Dir an duc b trI vào vtrI dt dä duc UBND huyn
bôi thung, giài phóng mt bang và san lap mt bang, thuc quân l cüa Trung
tam Phát triên Cim cOng nghip và Khuyên cOng huyn (Dat dã du'gc UBND tinh
thu hôi cüa Cong ty Co phân Cong trInb 793 tti Quyêt djnh so 1076/QD-UBND
ngày 05/5/202 1).
- Du an du tu tti Ciirn cOng nghip Cam Hiêu, xã Cam Hiêu, huyn Cam
Lô, tinh Quáng Tn là dia bàn có diêu kiên kinh tê - xã hi khó khàn quy djnh ti
Phu lijc III ban hãnh kèm theo Nghj djnh so 3 1/2021/ND-CP ngày 26/3/202 1 cüa
ChInh phü quy dnh chi tiêt và hithng dan thi hânh mt sO Diêu cüa Lut Dâu tu.

Trên day là ni dung tham gia kin thm djnh dir an Nhà may San xut
duqc 1iu cüa Cong ty TNHH San xuât Thu'ong mi Agri - Dynamics - Chi nhánh
Quãng Trj, 3JBND huyn Cam L kInh gài S Kê hotch và Dâu tu nghiên ciru,
tong hp./t
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