SAO Y;UBND Huyện Ba Chẽ; 06/5/2021

UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE
Sé:

/UBND-KTHT

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Ttr do — H,nh phtic
Ba Chë, ngày 06 tháng 5 nàm 2021

V/v xin kin tham gia vào h s
Nhim vi quy hoch và QHCT cUa 02
dir an: Nhà may san xuât viên nén go
xuât khâu; Nhà may cua xé, say g
thành phâm và san xuât, xuât khâu
polywood t?i xA Nam Scm

KInh g1ri:
- SXâydrng;
- S Tài nguyen và Môi tru?mg;
- S Cong thuong;
- Sâ Giao thông 4n tãi;
- Si Nông nghip và PTNT.
Can cü các Quyt djnh cüa UBND tinh: Quyt djnh s 236/QD-UBND ngày
22/01/2021 ye vic chap thi4n dja diem nghiên ciru 1p Quy hoach chi tiêt nhà
may san xuât viên nén g xuât khâu tai xâ Nam Son, huyn Ba Chë vã Quyêt djnh
sO 237/QD-UBND ngày 22/01/2021 ye vic chap thun da diem nghiên ciu 1p
Quy hoach chi tiêt Nba may cua, xé, say g thânh phâm và san xuât, xuât khâu
plywood ti xã Nam Son, huyn Ba Ch.
Ngày 08/02/202 1, UBND huyn có van ban s 200/UBNID-KTHT vvic
triên khai 1p Quy hotch chi tiêt Di an nhà may san xuât viên nén go xuât khâu và
Nhà may cua xê, say g thành phâm và san xuât, xuât khâu plywood ti xa Nam
Son, huyn Ba Ch. Trong do có dông cho Cong ty TNH}I MTV näng 1uçng An
Vit Phát tr bO kinh phi nghiên clru quy hoach (khong hoàn trá kinh phi cho don vj
nghiên ciru), tài trçY các san phâm quy hoach chi tiêt xây dirng t' 1 1/5 00 cho
huyn Ba Chë, ctôi vâi 02 dir an nêu trên.
Dn nay vic 1p các quy hoach trên co ban dä hoàn thành. Vy dê cO co s&
phê duyt ho so Nhim vi quy hotch và Quy hoach chi tiêt 02 dir an trên dam bâo
dung quy djnh, UBND huyn Ba Chê kInh de nghj các s&: Xây drng, Tài nguyen
và MT, Cong thixong, Giao thông vn tái, Nông nghip và PTNT nghiên cüu và
cho 5' kiên ye các ni dung Nhim v11 quy hoch và quy hoach chi tiêt, 5' kiên tham
gia bang van ban g1ri ye TJBND huyn Ba Chê trtrrc ngày 15/5/202 1.
(UBND huyn g&i kern van ban nay 1h
hogch chi tiêt ding các van ban lien quan)

Sci Nhim vy quy hogch vâ Quy

Nci nhân:
- Nhi.r trén;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Luu: VT.
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