U'' BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
HUYEN CAM LO
Dc lap - Tu do - Hanh phIic
S&24/UBND-CCN

Cam L, ngày05tháng4näm 2022

V/v chip thun chU truclng
thuê dat thirc hiên dir an dâu tu
vào Cim cong nghip Cam Hiêu

KInh gi1i: Cong ty TNHH PLB Hoàng Nguyen.
UBND huyn Cam L nhn duçc h so' xin chü truang thuê dt thrc hin dir
an Nba may San xuât thi cong các h cira và hang rnc gia diing ti Ciim Cong nghip
Cam Hiêu, xã Cam Hiêu, huyn Cam L, tinh Quãng Trj cüa Cong ty TNIHH PLB
Hoàng Nguyen.
Sau khi xem xét h so' di,r an, nàng 1irc Cong ty và các van ban có lien quan,
UBND huyn có kiên nhu sau:
1.Dng chCi truong cho Cong ty TNHH PLB Hoâng Nguyen thuê dt ti Ciim
cong nghip Cam Hiêu dê thirc hin dr an dâu tu' vói mt so ni dung sau:
- Ten dir an: Nhà may San xut thi cong các h càa và hang mc gia diving.
- Dja dim th1rc hin d1r an: Mt phn các Lô CN 1.3 và CN 1.4, Ciim Cong
nghip Cam Hiêu, xä Cam Hiêu, huyn Cam L.
- Din tIch dt sir dçing: 5.000 m2 (Nám nghln met vuóng).
- Quy mô cOng sut cüa dir an: TMg Cong sut 3.500 san phm/nam (San xut
hang mc gia dçing vó'i cong suât 3.000 san phâm/nàrn; San xuât thi cong các h cira
vói Cong suât 500m2/näm).
- Tng vn du tu: 7.500.000.000 dng.
- Si.r diing lao dng: 21 lao dng.
2. D nghj Cong ty tiêp tiic lam vic vâi CáC co quan có thm quyn d hoàn
chinh các thu tic dâu tu theo dung quy djnh. Trong qua trInh thirc hin Dr an, yeu
câu Cong ty tuân thu day du
quy djnh cüa N4 nuc v du tu, xây dimg, kinh
doanh và Quy chê quãn 1 các Ciim cong nghip
No'i nhân:

- Nhi.r trên;
- UBND tinh (b/c);
- Các so: Cong Tht.rong, KH-DT, TN-MT, XD (b/c);
- Thu'?rng trrc Huyn üy, HDND huyn;
- Chil tjch, các PCT UBND !1uyn;
- Các phOng: KT-HT, TC-KH, TNMT;
- Trung tarn Phát triOn CCN&KC;
- UBND xA Cam Hiêu;
- Liru: VT.

