
           

    UỶ BAN NHÂN DÂN 

   THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 

   Số: 841 /UBND-TCKH 
V/v thẩm định dự án “ Kho trung 

chuyển và ShowRoom vật liệu xây 

dựng tổng hợp Huyên Quân” tại 

cụm công nghiệp Nam Hồng, của 

Công ty TNHH Huyên Quân  

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
 

         Hồng Lĩnh, ngày  01 tháng 7 năm 2020 

 

 
  Kính gửi:   

                                    - Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản 

                                       lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế, 

                                    - UBND phường Nam Hồng. 

     

 Thực hiện Văn bản số 1582/SKHĐT - DNĐT ngày 26/6/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định đầu tư dự án “ Kho trung chuyển và 

ShowRoom vật liệu xây dựng tổng hợp Huyên Quân” tại cụm công nghiệp 

Nam Hồng, của Công ty TNHH Huyên Quân (Dự án chi tiết gửi qua hệ thống 

điều hành điện tử).  

Để có cơ sở ban hành văn bản góp ý kiến thẩm định dự án, UBND thị 

xã đề nghị các phòng nói trên và UBND phường Nam Hồng theo chức năng, 

nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và căn cứ quy định của pháp luật liên quan, có ý kiến 

thẩm định về các nội dung đề xuất dự án của nhà đầu tư. 

 Văn bản đóng góp ý kiến, thẩm định của các phòng và UBND phường 

Nam Hồng gửi về UBND thị xã trước ngày 07/7/2020 (qua phòng Tài chính - 

Kế hoạch), để tổng hợp tham mưu UBND thị xã báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu 

tư theo đúng quy định. 

Đề nghị Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị; Tài 

nguyên - Môi trường; Kinh tế và Chủ tịch UBND phường Nam Hồng triển 

khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên;    
- Lưu: VT, TCKH.     
 

                                                                                                     

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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