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UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM LQ

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM

S:A9/1JBND-CCN

Cam L, ngày02j tháng 3 nãm 2022

Dc Ip - Tir do - Hnh phtIc

V/v tham gia kin thrn djnh dr an du tu
"Nhà may san xuât do g Cam LO" cUa
Cong ty TNHH Ngân Phát Quãng Trj

KInh gi:ri:

S K hoch và Dtu tu tinh Quãng Tr.

UBND huyn Cam L nhn duçc Cong van s 538/SKH-DN ngày 23/3/2022
cüa S K hooch và Du tu tinh Quãng Trj ye vic tharn gia kiên thãm djiih dir an
du tu "Nhà may san xuât do go Cam L" cUa Cong ty TNHH Ngân Phát Quàng Trj,
UBND huyn có kiên nhu sau:
1.Dir an Nba may san xut d g Cam L cüa Cong ty TNHH Ngân Phát Quàng
Trj dã duçic TJBND huyn Cam L dông chü tnrong thuê dat thirc hin dr an dâu tu
vao Ciim cong nghip Cam Hiêu tii Cong van so 42/UBND-CN ngày 25/01/2022 sao
gz'i kern), vâi din tich 11.000 m2.
2. Dir an Nba may san xut d g Cam L cüa Cong ty TNHH Ngân Phát Quãng
Trj 1p dam bão các ni dung theo quy djnh t.i Khoãn 3 và Khoàn 4, Diêu 33 cUa
Lut Du tu näm 2020 cüa Chmnh phü, cii the:
- Six phü hcip cüa dir an du tu vi quy hoch tng th phát trin kinh M - xà hi
huyn: Dii an phü hcip vi Quy hoach vUng và Quy hoich phát triên cong nghip —
thucing mi huyn Cam L den näm 2025.
- Si,r phü hçip cUa dir an du tu vi quy hoch si:r ding dat: D dam bão ngành
ngh du tu cUa Di,r an phü hçp vài quy hotch chüc nàng các Lô CN 6.2 và CN 6.3
cüa Cijm cOng nghip Cam Hiêu, UBND huyn dà 1p ho sa xin diêu chinh bô sung
ngành chê biên go vào các Lô CN 6.2 và CN 6.3.
- Hin trng khu d.t: Hin tring dt các Lô CN 6.2 và CN 6.3 cüa Ciim cong nghip
Cam Hi&i là dt rung san xuât (rirng tram), chua duçrc GPIVIB và tài san trên dat.
- Dr an du tu ti Ciim cong nghip Cam Hiu, xã Cam Hiu, huyn Cam L,
tinh Quang Trj là dja bàn có diêu kin kinh tê - xã hi khó khan quy djnh tai Phi,i 11ic
III ban hành kèm theo Nghj djnh so 31/2021/ND-CP ngày 26/3/2021 cüa ChInh phü
quy djnh chi tiêt và huó'ng dn thi hành mt sO Diêu cüa Lut Dâu tu.
Trên day là ni dung tham gia kin thndjnh dr an Nhà may san xut d g
Cam L cüa COng ty TN}]IH Ngân Phát Quãn 'rj UBNID huyn Cam L kInh giri
Sâ K hoach yà Dâu tu nghien ciru, tong hp./I
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