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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Đông Hà     

 

 

 

 Công ty Cổ phần HD Nam Phát có dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế 

biến gỗ từ gỗ rừng trồng tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà. Dự án đầu tư đã 

được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2409/QĐ-

UBND ngày 26/8/2020.   

Để có cơ sở trình UBND tỉnh quyết định cho thuê đất thực hiện dự án đã 

được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh kính đề nghị UBND thành phố Đông Hà trình phê duyệt kế hoạch sử dụng 

đất bổ sung năm 2020 của thành phố Đông Hà đối với dự án trên như sau: 

1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy Nhà máy chế biến gỗ từ gỗ rừng trồng. 

2. Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần HD Nam Phát. 

3. Địa chỉ liên hệ: Nhà ông Nguyễn Anh Linh, Khu phố 11, phường 5, 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại liên hệ: 0967.121.755. 

4. Diện tích đất thực hiện dự án: Khoảng 19.000m2 (đã được UBND tỉnh 

thu hồi đất của Công ty TNHH Điện cơ Cotico) chưa giao cho nhà đầu tư khác. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Nam Đông Hà, phường 

Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

(Gửi kèm Quyết định chủ trương đầu tư, sơ đồ vị trí khu đất). 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kính đề nghị UBND thành phố Đông Hà 

quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở TNMT (phối hợp); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng TN&MT UBND TP Đông Hà; 

- Lưu: VT, QHTN. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

 PHÓ TRƯỞNG BAN   

 

 

    

   

 Trương Khắc Nghi 

 

V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất bổ 

sung năm 2020 của thành phố Đông Hà 
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