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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

Số: 778/KKT-QH&TN 

Về việc hướng dẫn hồ sơ điều chỉnh 

tổng mặt bằng Dự án đầu tư: Nhà máy 

sản xuất săm lốp cao su Camel 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:             Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam 
 

Căn cứ văn bản số 4331/UBND-TM ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về việc 

chủ trương đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất săm lốp ô tô của Công ty TNHH 

Cao su Camel Việt Nam; theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty 

TNHH Cao su Camel Việt Nam điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất săm lốp 

ô tô, xe máy tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 

Trên cơ sở hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất săm lốp cao su 

Camel của Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam và ý kiến tham gia thẩm định 

điều chỉnh dự án đầu tư của các sở, ngành liên quan; Ban quản lý Khu kinh tế đã 

tổng hợp và trình UBND tỉnh báo cáo thẩm định số 739/BC-KKT ngày 17/8/2020 

về việc  điều chỉnh dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất săm lốp xe máy tại Khu Kinh tế 

- Thương mại đặc biệt Lao Bảo của Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam. Ngày 

25/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2396/QĐ-UBND cấp chủ trương 

đầu tư cho Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam. 

Để nhà đầu tư có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Quảng Trị hướng dẫn nội dung hồ sơ điều chỉnh tổng mặt bằng dự án như sau:  

Chủ đầu tư chuẩn bị 02 bộ hồ sơ nộp về Phòng Văn thư - BQL Khu kinh tế 

(địa chỉ: Số 91 đường Lê Duẫn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để thẩm định, 

thỏa thuận, danh mục cụ thể sau: 

- Đơn đề nghị thoả thuận điều chỉnh tổng mặt bằng; 

- Thiết kế mặt bằng tổng thể công trình trước điều chỉnh đã được phê duyệt và 

mặt bằng tổng thể đề xuất điều chỉnh, trong đó thể hiện rõ ký hiệu và thống kê cụ 

thể diện tích đất, diện tích xây dựng các hạng mục, tỷ lệ xây dựng, tỷ lệ cây xanh, 

tỷ lệ đường giao thông; 

- Thiết kế tổng mặt bằng thu gom và xử lý nước thải (Hệ thống thu gom nước 

thải sản xuất; Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt (kể cả nước rửa), phải thiết kế 

chi tiết các hầm tự hoại, hầm lắng lọc theo tiêu chuẩn hiện hành; Khu xử lý nước 

thải; Vị trí hố ga đấu nối vào cống thoát nước thải của Khu kinh tế); 

- Thiết kế tổng mặt bằng giao thông nội bộ: thể hiện các mặt cắt đường và 

cách bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật theo đường (nếu có). 

- Ý kiến của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh về giải pháp 

phòng cháy, chữa cháy của dự án điều chỉnh. 
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Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, Chủ đầu tư gặp vướng mắc cần hướng dẫn, 

hỗ trợ liên hệ Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng và Tài Nguyên Môi trường 

(Ông Dương Hùng trưởng phòng: 0914.092.577). 

BQL Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn để Công ty được biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng Ban (b/c); PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Các Phó Trưởng Ban;  

- Lưu: VT, QH&TN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

  

 

Trương Khắc Nghi 
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