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UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM LQ

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

So:I98/UBND-CCN

Cam Ló, ngày tháng 3 nám 2022

V/v tham gia kin thm djnh dr an du
P.r "Nhà may San xuât thiêt bj và các san
phâm xü I nuàc thai, rnrâc cap" cUa
Cong ty TNHH CPE Quang Trj

KInh gui: Si K hotch và Dâu tu tinh Quàng Trj.

UBND huyn Cam L nh.n duçc Cong van s 487/SKH-DN ngày 16/3/2022
cüa S& Ké hoach và Dâu tu tinh Quàng Trj ye vic tham gia kiên thâm djnh dir an
dâu tu "Nba may San xuât thiêt bj và các san phâm th l nithc thai, nrnic cap" cüa
Cong ty TNHH CPE Quãng Trj, UBND huyn có kiên thu sau:
1.Dr an Nhà may San xu.t thit bj và các san phm xi'r l' nuâc thai, nizOc
cap cüa Cong ty TNFJH CPE Quãng Trj dã duqc UBND huyn Cam L dông chU
truong tai Cong van so 43/UBND-CCN ngày 25/01/2022 (sao gi'd kèin), vó'i din
tIch 22.000
2. Du an Nhà may San xut thit b và các san phrn xir 1 nithc thai, nuóc
cap cüa Cong ty TNHH CPE Quãng Trj ltp dam bào các ni dung theo quy djnh
ti Khoán 3 và Khoân 4, Diêu 33 cüa Lut Dâu tu näm 2020 cüa ChInh phü, ciii
the:
- Sr phü hgp cüa dir an du tu vôi quy hoch.tng th phát trin kinh t - xã
hi huyn: Dir an phü hçp vâi Quy hoch vüng và Quy hoach phát triên cong
nghip — thucing mai huyn Cam L den nàm 2025.
- Sir phü hçp cüa dir an du tu vOi quy hoach sir dimg Mt: Ngành ngh d.0
tu phü hçip vói quy hotch chüc nàng các Lô CN 6.4, CN 6.5, CN 6.9 và CN 6.10
cüa Cirn cOng nghip Cam Hiêu, dà ducic phê duyt ti Quyêt djnh so 2366/QDUBND ngày 09/12/2010 cüa UBND tinh Quâng Trj ye vic phé duyt quy hotch
chi tiêt xây drng t' l 1:500 Cim cong nghip Cam Hiêu, huyn Cam L
- Hin trng khu dt: Hin trng dt các Lô CN 6.4, CN 6.5, CN 6.9 và CN
6.10 cüa CI?m cong nghip Cam Hiêu là dat rung san xuât (rirng tram), chua duçc
GPMB và tài san trên dat.
- Di,r an du tu tai Cim cong nghip Cam Hiu, xà Cam Hiu, huyn Cam
L, tinh Quãng Trj là dja bàn có diêu kin kinh tê - xà hi khó khàn quy djnh t?i
Phi hic III ban hành kern theo Nghj djnh so 31/2021/ND-CP ngày 26/3/202 1 cüa
ChInh phü quy djnh chi tiêt và huóng dan thi hành mt so Diêu cUa Lut Dâu tu.

Trên day 1àni dung tham gia kin thm djnh dr an Nhà may San xu.t thit
bj và các san phâm xir 1 nuOc thai, nuó'c cap cüa Cong ty TNHH CPE Quâng Tj,
UBND huyn Cam LO kInh g1ri S& Kê hoach và Dâu tu nghiên cIru, tong hpL
No'i nhmn:
- Nhix trên;
- Si Tài nguyen vã Môi tnr?Yng;
- ChU tjch, các PCT UBND huyn;
- Phàng Kinh tê - H tang;
- Trung tam Phát triên CCN&KC;
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