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UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM LQ

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip — Tir do — Hanh phüc

S&c2150 /UBND-TCKH

Cam Lç5, ngày,j02..itháng 4 nám 2022

V/v tham gia kin thm djnh dir an dAu tu:
"Xtxàng SX bia m và da Granit cüa
Cong ty TNHH MTV Nhât Long Quãng Trj"

KInh gi:ri: S K hoach và Du tu.
UBND huyn nhn duçc Cong van s 570/SKH-DN ngày 2 8/3/2022 cüa Sà K
hoach và Dâi..i tu ye tham gia kiên thâm djnh dir an dâu tu: Xung san xut bia m và
gia cong dá Granit cüa Cong ty TN}IH MTV Nht Long Quàng Tn; UBND huyn tham
gia kiên nhu sau:
- Dr an dã duçic UBND tinh Quãng Trj cho thuê dat tai Quyêt djnh so 1 007/QDUBND ngày 17/5/2017 vth miic dIch hoàn toàn dung nhu dir an d xut, thi han cho
thuê dn näm 2067 (50 näm).
- Hin tai Cong ty dang boat dng có hiu qua tai dja bàn xà Cam Thành, huyn
Cam L; giãi quyt cho han 70 lao dng dja phuang. Cong ty tham gia tt các boat dng
chInh trj - xà hi tai dja phuo'ng. Thành 1p duçc 1 Chi b Co sâ Dãng, Cong doàn co
sâ, Chi doàn hoat dng dung diu 1 quy djnh. Ngoài ra, Cong ty dã và dang thirc hin
tt các phong trào, nghTa vii di vâi dja phuong. Chua có kin nghj, phân ânh v vn d
tranh chip Mt dai, môi trumg cüa t chrc, cá nhân di vâi Cong ty.
Tuy nhiên, Cong ty cn phài quan tam thirc hin tt mt s ni dung sau:
- FM nghj Cong ty thirc hin tt vic chip hành hành lang ATGT, dc bit không
ducc de hang boa, nguyen 1iu, phê 1iu trên hành lang tinh 1 585 (khu vrc thung
xuyên có nhiêu phuong tin giao thông tham gia);
- To chi.rc trng cay xanh trong và ngoài khuOn viên d tto cãnh quan, cãi thin môi truOng;
- Xây drng tung rào che chin nhm han ch ting n, biii;
- Ap diing cong ngh tiên tin nhm han ch ting n, khói bji, nurc thai ra ãnh
hu&ng môi trung.
LJBND huyn tham gia kin d Si K hoach & EMu tu Mng hçp./.
Nol nhin:
- Nhu trên;
- Luu:VT,TCKH.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHOCH1 IC

Trân Hoài Linh

