UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc lap - Tr do- Hnh phüc
HUYN DAKRONG
S:

/UBND-CN

Dakróng, ngày,/j tháng 7 nám 2018

V/v chU trlxorng tip t%ic du ti.r
D%r an: Nhà may ch bin van go
quy cách và dam g ti thôn Khe
Van, xã Huâng Hip, huyn
Dakrông

KInh gui: Cong ty TNT-JR MTV Nguyn Tuân Hoàng.
UBND huyn nhn ducic Th trInh s 01/TTr-NTH ngày 2/7/2018 cüa
Cong ty TNHH MTV Nguyen Tuân Hoàng ye vic xin chap thun dixgc tiêp tijc
dâu tu Dr an: Nhà may chê biên van go quy each và dam go ti thôn Khe Van,
xã Hithng Hip, huyn Dakrông.
Sau khi xem xét, UBND huyn có kin nhix sau:
Nhm gop ph.n dy mtnh vic du tu xây dirng co sô h. tng cong
nghip trên dja bàn huyn và to diêu kin thu.n lçii cho vic phát triên trông
rrng san xuât, cong an vic lam cho ngui dan ti dja phucmg là phü hçp vâi
diêu kiin phát triên kinh tê cüa huyn. UBND huyn Dakrông dông ye chü
truong dê Cong ty TNHH MTV Nguyn Tuân Hoàng dâu tu dir an ché biên g
trên dja bàn huyn nhung phãi thrc hin dung chi do cüa UBNID tinh tai Cong
van sO 4972/UBND-CN ngày 06/10/2017 ye chü truong cap phép dâu tu các dir
an chê biên go trên dja bàn tinh.
Vic Cong ty TNHH MTV Nguyn Tun Hoàng hçp dng chuyn
nhuqng tü Cong ty Co phân Xây drng so 6 ye Dir an: Nhà may chê biên van g
quy each và dam go tai thôn Khe Van, xà Huàng Hip, huyn Dakrông là hcp
dông mua ban tài san. Dôi vói vic cap phép dâu tu dr an ché biên g thuc
thâm quyên UBND tinh.
Do do UBND huyn d nghj Cong ty TNHH MTV Nguyn Tun Hoàng
trInh ho so den các co quan có thâm quyên dê giãi quyêt theo quy djnh./.
No'i nhmn:
- Nhtx trên;
- UBND tinh (báo cáo);
- Sâ K}I-DT tinh;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Phèng KT&HT;
- C.PVP HDND&UBND huyn;
- Luu: VT
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