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Dir an thüy din Ban Mâi"

KInh gui: Sâ K hoach và DAu tu.
Tlchin Cong van s 1803/SKH-DN ngày 28/12/20 18 cüa Sâ K hotch Va
Dâu tix ye vic tham gia kiên thâm dnh Dii an thüy din Bàn Mi tai xä
Dakrông, huyn Dakrông.
Sau khi nghiên ciru s thuyt minh Du an Du an thüy din Bàn Mth cUa
chü dâu til Cong ty Co phân thüy din Dakrông. UBND huyn Dakrông có kiên
nhu sau:
1. Dir an thüy din Bàn Mâi tti xà Dakrông, huyn Dakrông dä Di.rcic B
Cong Thuong phê duyt bô sung dir an vao quy hoach thüy din nhô tinh Quãng
Trj tai Quyêt djnh so 1600/QD-BCT ngày 13 tháng 2 nãm 2015;
2. Quyêt djnh so 4250/QD-BCT ngày 12 tháng 11 näm 2018 cüa B Cong
Thucng phê duyt diêu chinh dir an vào quy hoach thüy din nhô tinh Quãng Trj.
3. Cong van s 2042/UBND-CN ngày 17 tháng 5 näm 2017 cüa UBND tinh
Quàng Trj ye vic dam bào an toàn cho nhà may thüy din Ha Rào Quán khi dâu ti..r
xây dçrng Dr an thüy din Bàn Mdi.
4. D nghj chU du ti.r th1rc hin mt si ni dung sau:
- Sau khi UBND tinh cho phép chü trucing du tu dir an. D nghj chü d.0 ti.r
có bin pháp nhäm bào v môi tri.rOng theo phucmg an dã dircc phê duyt, thçrc
hin dir an dung tiên d nhu dà cam két.
Trén day là kin cüa UBND huyn Dakrông dê nghi S Ké hoach và DAu tu
xem xét tng hçp4.,/
No'i nhân:
- Nhir trên;
- CT, các PCT UBND huyn
- CVP các PVP HDND và UBND huyên;
-LtruVT
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