
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN BA CHE 

S& /UBND-KTHT 
V viéc hoân thiên h so Nhiêm vu 
quy hoch và QHCT cüa 02 dir an: 
Nba may san xuât viên nén g xuât 
khâu; Nhà may ciia xé, say g thành 

phm và san xuât, xuât khâu 
polywood ti x Nam Son 

Ba Chê ngày 3j tháng 5 nàm 2021 

 

Kmnh giri: 

 

- Cong ty TNHH MTV nang luçmg An Vit Phát; 
- Vin quy hoch và thiêt kê xây dimg Quãng Ninh. 

Can cü các Quy& djnh cüa UBND tinh: Quy& dlnh  si 236/QD-UBND ngày 
22/01/2021 ye vic chap thun da diem nghiên cru 1p Quy hotch chi tiét nhà 
may san xuât viên nén go xuât khâu tai  xã Nam San, huyn Ba Chê và Quyêt djnh 
so 237/QD-UBND ngày 22/01/202 1 ye vic chap thun dja diem nghiên cüu 1p 
Quy hoich chi tiêt Nhà may cua, xé, say go thành phâm và san xuât, xuât khâu 
plywood ti xâ Nam San, huyn Ba Chê. 

Ngày 08/02/2021, UBND huyn có van bàn so 200/UBND-KTHT v vic 
triên khai 1p Quy hoch chi tiêt Dir an nhà may ,sán xuât viên nen g xuât khâu và 
Nba may cua xé, say gO thành phâm và san xuât, xuât khâu plywood ti xã Nam 
Son, huyn Ba Chë. Trong do có dOng cho Cong ty TNHH MTV näng luvng An 
Vit Phát tir bO kinh phi thuê Vin quy hoch và thiêt kê xây drng Quãng Ninh 
nghiên cüu quy hoach và tài trçl các san phâm quy hoch chi tiêt xây dmg t l 
1/500 cho huyn Ba Chë, dôi vri 02 dir an nêu trên. 

Dn nay vic ltp các quy hoch trên co bàn dâ hoàn thành và duçic UBND 
huyn to chirc lay kiên cüa các s ngành, các phông ban thuc huyn và nhân 
dan có lien quan. 

D các Quy hoch trên srm dugc t chüc thm djnh, phê duyt dam bão tin 
d, th?ii gian và ni dung quy djnh. UBND huyn Ba Ch dê nghj Cong ty TN}ll-1 
MTV nàng hiqng An Vit Phát, Vin quy hoch và thiêt kê xây d1mg Quâng Ninh 
tiep tic nghiên ci'ru kiên cüa các si, ngành và kiên tham gia ti hi nghj lay ' 
kiên cüa cac to chc, Ca nhãn có lien quan ti huyn, dê diêu chinh, bô sung, hoàn 
thin ho so nhim vi quy ho.ch và quy hoch chi tiêt gli ye UBND huyn (qua 
phOng Kinh tê và Ht tang huyn) truIrc ngày 05/6/202 1, dê thâm djnh trInh 
UBND huyn phe duyt. 

UBND huyn g1ri kern theo van bàn tham gia kin cüa các don vi:  S& Xây 
dimg tai van bàn so 2003/SXD-QH ngày 27/5/2021, Si Giao thông 4n tài ti van 
bàn so 2782/SGTVT-KHTC ngày 26/5/2021, S& Tài nguyen và MT ti van bàn so 

3347/TNMT-QHKH ngày 26/5/202 1, S& Nông nghip và PTNT ti van bàn so 

215 1/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 15/5/2021, So Cong thuong tai  van bàn sO 

Dc1p—Tirdo—Hnh phüc 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

TICH 

1499/SCT-QLCN ngày 18/5/202 1 và Biên ban hp 1y kin ti huyn ngày 
05/5/202 1. 

MQi thông tin can trao di d nghj lien h dng chI Nguyn Tién Tnr&ng — 
Tnr&ng phông Kinh té và H tang, so din thoai 0914 664 684 dé di.rçic huOng dan 

No'inhfln: 
-Nhirtrên; 
- Die D Khánh Tüng — CT UBND huyn (B/c); 
- Các die PCI UBND huyn; 
- Các phông: KTHT, TNMT, TCKH; 
- Ban QLDA DTXD; 
- UBND xã Nam Scm; 
- Luu: VT. 
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