
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  273 /SKH-DN 
V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư  

Xưởng sản xuất đồ nội thất, cửa nhôm, cửa 

window của Công ty TNHH MTV Tiền Phong 

Quảng Trị 

Quảng Trị, ngày 22 tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; 

Xây dựng; Công thương; 

- UBND thành phố Đông Hà.  

  

Ngày 22/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề nghị thực 

hiện dự án đầu tư “Xưởng sản xuất đồ nội thất, cửa nhôm, cửa window” tại Lô A35, 

cụm CN Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị của Công ty TNHH MTV 

Tiền Phong Quảng Trị;  

Để có cơ sở thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ, lĩnh vực được phân công quản lý tại Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy chế phối hợp 

giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài 

Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để tham gia thẩm 

định về các nội dung theo quy định tại điều 33, Luật Đầu tư và các quy định 

khác có liên quan (Hồ sơ dự án xin gửi kèm theo). 

Ý kiến tham gia xin gửi về sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/03/2021 

để tổng hợp, quá thời hạn nêu trên mà quý cơ quan không có văn bản phản hồi 

xem như thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mong nhận được sự phối hợp của quý cơ 

quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, DN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Chí Trung  
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