ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 32 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ý kiến điều chỉnh dự án Nhà
máy sản xuất vật liệu không nung
Đồng Tháp 689 của Công ty TNHH
MTV San lấp Đồng Tháp 689

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thực hiện Công văn số 3229/SKHĐT-HTĐT ngày 25 tháng 12 năm 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cho ý kiến điều chỉnh dự án Nhà máy sản
xuất vật liệu không nung Đồng Tháp 689 của Công ty TNHH MTV San lấp Đồng
Tháp 689.
Sau khi nghiên cứu các nội dung đề nghị có ý kiến của Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện góp ý như sau:
1. Về điều chỉnh vốn đầu tư dự án: Đề nghị Sở chuyên Ngành thẩm định
xem xét theo đề xuất của Nhà đầu tư theo quy định.
2. Về điều chỉnh quy mô dự án:
- Điều chỉnh công suất thiết kế lên thành 18 triệu viên gạch/năm: Đề nghị
Sở chuyên Ngành thẩm định xem xét theo đề xuất của Nhà đầu tư theo quy định.
- Bổ sung mái nhà bao che gạch thành phẩm diện tích 85m x 85m (nằm
trong diện tích tổng thể của dự án) để bảo quản gạch được chất lượng khi bán trên
thị trường: Thống nhất theo đề xuất của Nhà đầu tư.
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự ý kiến đến Sở Kế hoạch và Đầu tư./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Phòng KT-HT.
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT.
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