
Uc BAN NHAN DAN 
HUYN BA CHE 

CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc1p-Tiydo-Hinhphüc 

Ba Che, ngày 3] tháng 12 nám 2020 So:  3400  /QD-UBND 

QUYET DNH 
V vic phê duyt Diu cliinh ciic b Quy hoich chi tiêt xãy ding 

ty lç 1/2000 Ciim cong nghiçp che bien lam san ti 
xã Nam Son, huyn Ba Chê (1n 2) 

Uc( BAN NHAN DAN HUYN BA CHE 

Can ciLuat To chi'c ChInh quyn d.iaphu'o'ng ngày 19/6/2015; 

Can cii' Luçt Quy hogch s 30/2009/QHJ2 ngày 1 7/06/2009; Luqt Xáy 
dy'ng so 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014, 

Can ct' Nghj dlnh  sO' 37/2010/ND-cP ngày 07/4/2010 cza ChInh phi ye' 
lap, thám dfnh, phê duyçt và quán l,i quy hogch dO thj ", Nghj djnh sO 
44/2015/ND-CP ngày 06/5/2015 cja ChInh phz Quy djnh chi tiêt rnt sO n5i 
dung ye quy hogch x2y drng; 

Can cz' Quylt d,inh sl 3043/QD-UBND ngày 12/10/2015 cza LTy  ban 
nhdn dan tinh QuOng Ninh ye vic thành 1p cyrn cOng nghip Nam San tçLi xa 
Nam San, huyçn Ba Chë, tinh Quáng Ninh; 

Can ct' Quylt djnh sO' 2342/QD-UBND ngày 2 7/7/2016 cia UBND tinh 
Quáng Ninh ye vic phê duyçt chi tru'ong dáu tu' dy' an dOu tu' xáy dyng Dy' On 
dOu tu' xOy dyng và quOn lj v2n hành h tOng Cym cOng nghip Narn Son, 
huyn Ba Chê, tinh QuOng Ninh, 

Can ci' Quylt djnh sO' 1304/QD-UBND ngày 20/4/2018 cza UBND tinh 
QuOng Ninh ye Ban hành Quy chê phOi hcip quOn lj dOi vái cym cOng nghip 
trên dja bàn tinh QuOng Ninh; 

COn ci' Quy hoçich chi tilt xOy dy'ng t3 l 1 /2000 Cym cOng nghip chl 
biên lam san tgi xO Narn Son, huyn Ba Chê du'ctc UBND tinh phê duyt tgi 
Quyét djnh sO 231/QD-UBND ngày 06/02/2012,' Diêu chinh quy hogch chi tiét 
xOy dy'ng lç 1/2 000 Cym cOng nghip ché biên lam San tgi xO Nam San, 
huyçn Ba Chê' du'crc UBND huyçn Ba ChJphê duyçt tgi Quyet djnh sO 1811/QD-
UBND ngày 3 0/8/2018,' 

COn ci Quyé't djnh sO' 3354/QD-UBND ngOy 28/12/2020 cia UBND 
huyn Ba Chë ye vic phê duyçt Nhiçm vy diéu chinh cyc bç5 Quy hogch chi tiêt 
xOy dy'ng lç 1/2000 Cym cOng nghip chê bién lOin sOn tai xO Nam San, 
huyn Ba C/i.e (iOn 2),' 
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Can ci Van bàn s 8582/UBND-QH3 ngày 16/12/2020 cza Uy ban nhán 
dan tinh Quàng Ninh ye vic diéu chinh cyc b5 Quy hogch chi tiêt xáy drng 
cym cong nghip xâ Nam San, huyn Ba Chê; 

Theo d nghj cia phOng Kinh tl và Hç tâ'ng tçii TO' trInh s6Z6.Si./TTr-
KTHT ngày 3 1/12/2020. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phé duyt Diu chinh ciic b Quy hoch chi tiêt xây dirng t 1 
1/2000 Cm côngnghip chê biên lam san t.i xà Nam Scm, huyn Ba Chê - lan 
2 (kern các bàn do quy hoach chi tiêt in thu nhO t' 1 1/2000), vói nhttng ni 
dung chInh nhu sau: 

1. L do diêu chinh quy hotch 

- Mt s6 tuyn dung giáp b song, b sui có ta luy cao nên vic du tu 
không phü hçip. Do vy diêu chinh giãm h thng giao thông tai  mt so ô dat giao 
nhau và các vj tn giáp song, suOi thành kè kiên cô. 

- Tang din tIch trng cay xanh khu vrc giáp sOng, sui d bão v an toàn 
cho cong trInh và chông st 1&. 

- Diu chinh, hoán di ciic b chüc nàng sir diing dAt mt s ô dAt cho 
phü hçip vi tInh chat thu hut dâu tu ti cim cong nghip dê thun igi cho vic 
thu hut dâu tu. 

2. Phm vi ranh giô'i, din tIch 

2.1. Ph.m vi ranh gii: 

Vj tn: Tai  xã Nam Scm, huyn Ba Chë, tinh Quãng Ninh, có ranh giOi cii 
the nhu sau: 

+ PhIa Dông giáp song Ba Chê; 

+ PhIa Tây giáp tinh 1 329; 

+ Phia Bc giáp dM Khe Sâu; 

+ Phia Nam giáp nüi Nam Kim. 

2.2. Din tIch quy hoach: 475.584 m2  (47,5584 ha). Duçmc xác djnh bâi t9a 
d các diem 1, 2, 3. . ., 17, 18, 19, 1 trên bàn do quy hoch tong mt bang sir 
d%ing dat. 

3. Ni dung diu chinh quy hoch 

3.1. Co cAu phân khu chi.'rc näng 

Diu chinh, hoán di ciic b mt s hang mvc  cong trInh h tAng k9 thut 
và tInh chat các lô dat nhu sau: 

- Diu chinh h tAng giao thông tai  các vj trI giáp sOng, sui thành kè kiên 
c vâ trng cay xanh d bàn v an toãn cho Cong trInh và ch6ng s?t  l& gOrn; 
(diêu chinh bô tuyên &thng phIa dông và dông nam lô G dat Cong nghip câng 
thành ctât cay xanh và ta luy, diêu chinh bO tuyên du?ing phIa dOng narn giáp lô 
E, to F8, F9 thành dat cay xanh F8 và dat cOng nghip lô A19). 
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- Diu chinh mt s lô B (dt kho tang, bn bâi), lô G (dt cong nghip 
càng) thành dat cOng nghip (k hiu lô A), bô sung dat ct thu lôi toàn ci1m tai 
vj trI phIa dông narn lô dat cay xanh F8. 

- Diu chinh diên tIch cue bô din tIch các lô A3 thành lô A3, lô A21, lô 
A22; diu chinh bO tuyên duông giUa lô AS, A6 và lô A7, A16; dInh chInh 'ai 
dt cOng trInh djch vi cOng cong  lô C2 giáp phIa tây 10 A18; diêu chinh tang 
din tIch lô dat cay xanh F3. 

Tng din tich dt si:r diing sau diu chinh gi nguyen là: 475.584 m2. 
3.2. Bang co cu sir d11ng dat 

- Bang co câu si:r diing dat sau diu chinh: 

Stt Lo.i dat 

Diêu chinh d phé 
duyt ti (Quyêt 
dinh 1811/QD- 

UBND) 

Diêu chinh ciic bô 
(1n 2) 

Diên tIch 
chêch 1ch 
(+ tang. - 

Giam) 

T 
le 

theo 
quy 
djnh 
(%) 

Din tIch 
(dã phê 
duyt) 

T lê 
(%) 
(dã 
phê 

duyt) 

Din tIch 
(sau diu 

chinh) 

T lê 

(sau 
diu 

chinh) 

I 
Bat c1im cong 
nghiçp 

469.279,91 100 469.819,77 100,00 

1 
Dat khu cong 
nghip 

2 14.768,93 45,77 279.848,0 1 59,56 +65.079,08 
?55 

2 
Dt kho tang, 
bn bai 

22.998,3 5 4,90 - - -22.998,3 5 

3 
Dat cong trInh 
djch vi cOng 
cing 

5.870,80 1,23 5.870,80 1,25 0,00 

4 
Dat khu VIC 

cap nuóc 
5.004,60 1,07 5.004,60 1,07 0,00 

5 
Datkhuxuly 
nuOc thai 

8.459,61 1,80 8.459,61 1,80 0,00 

6 
Dtcâyxanh, 
mat ni.rc 

49.008,32 10,44 51.326,77 10,92 +2.318,45 ~10 

Dat cong 
nghip càng 

24.166,39 5,15 - - -24.166,39 

8 
Dat giao thông, 
hànhlangk5 
thut 

139.092,91 29,64 119.309,98 25,39 -19.782,93 ~8 

II DIt tinh 1 329 6.304,58 5.764,72 -539,86 
Cong 475.584,49 475.584,49 
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- Bang danh mvc  sir diving dt sau diu chinh: 

STT Hang muc cong trinh 
K hiêu 

10 
Diên tIch 

2 (m) 
Mat 

dQ (%) 
T.ng 
cao 

I Dat cong nghip A 279.848,01 
1 DtcOngnghip1ôA1 Al 14.973,37 55 1-2 
2 Dat cong nghip lô A2 A2 19.834,41 55 1-2 
3 D.t cOng nghip lô A3 A3 12.000,00 55 1-2 
4 Dat cOng nghip lô A4 A4 19.253,00 55 1-2 
5 Dat cong nghip 10 AS AS 12.409,00 55 1-2 
6 Dat cong nghip lô A6 A6 12.409,00 55 1-2 
7 Dat cong nghip 10 A7 A7 12.409,00 55 1-2 
8 Dt cong nghip lô A8 A8 6.000,00 55 1-2 
9 Dat cong nghip lô A9 A9 17.436,75 55 1-2 
10 D.tcOngnghip1ôAl0 AlO 17.186,75 55 1-2 
11 Dtcôngnghip1ôA1l All 12.785,87 55 1-2 
12 Dat cong nghip lô Al2 Al2 6.427,60 55 1-2 
13 D.tcOngnghip1ôA13 A13 12.888,00 55 1-2 
14 Dtcôngnghip1ôA14 A14 14.004,00 55 1-2 
15 Dtcôngnghip1ôAl5 A15 3.787,62 55 1-2 
16 Dâtcôngnghip1ôA16 Al6 7.585,49 55 1-2 
17 Dtcôngnghip1ôA17 Al7 10.825,20 55 1-2 
18 DtcOngnghip1ôA18 Al8 40.246,68 55 1-2 
19 Dtcôngnghip1OA19 A19 10.205,99 55 1-2 
20 Dtt cOng nghip 10 A20 A20 9.647,32 55 1-2 
21 Dtcôngnghip1ôA21 A21 3.766,48 55 1-2 
22 D.t cOng nghip lô A22 A22 3.766,48 55 1-2 

Dt cong trInh djch V1,1 cong 
c9ng 

C 5.870,80 60 1-2 

III Dt khu vrc cap nuOc D 5.004,60 40 1-2 
IV Dt khu xü 1 nuâc thai E 8.459,6 1 
V Dt cay xanh, mt rnthc F 51.326,77 
1 D.tcâyxanh,mtnixâc1ôF1 Fl 7677,18 
2 Dtcâyxanh,m.tnithc1ôF2 F2 7.788,88 
3 Dtcâyxanh,mtnizOc1OF3 F3 4.823,50 
4 Dat cay xanh, mt nuâc 10 F4 F4 3.530,33 
5 Dt cay xanh, mt nuâc lô F5 F5 3.490,97 
6 Dt cay xanh, mt nthc lô F6 F6 4.562,17 
7 Dt cay xanh, mt nithc lô F7 F7 4.467,95 
8 Dat cay xanh, m.t nuâc lô F8 F8 7.100,37 
9 Dat cay xanh, mt nithc lô F9 F9 7.885,42 

VI D.t giao thông, hành lang kt 119.309,98 
VII Dt tinh 1 329 5.764,72 

X A Tong c9ng 475.584,49 
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3.3. Quyhoch h thng ha tng k thu.t: H thng ha tng k thu.t dam 
bão dâu nôi thông nhât vOi ha tang k' thut các cong trInh, dir an lien ke trong 
khu vrc, trong do có diêu chinh bô sung mt s hang mvc  chInh nhu sau: 

a. Quy hoach san nn 

- ChQn giài pháp san nn dira vào cao d tuyn tinh 1 329, cao d hin 
trng cüa duäng giao thông tr11c chinh trong c11m cong nghip hin có, cao 
khu virc giáp song Ba Chë. 

- Thit k san nn không gay ãnh htr&ng nhiu dn diu kin dja chat, nn 
móng cong trInh va phá v cãnh quan khu vrc. Han  ché tôi da khôi luqng dào 
däp dat nên, nhung vn dam bão d doe thoát nuOc khu dat và d dôc mt bang 
xây dirng cong trInh. 

- Di vâi khu virc xây drng hin trng, gi nguyen cao d nn xây dirng. 

- Di vói khu virc có cao d nn th.p dirqc ton nn dn cao d cn thit 
dam bâo sr chuyên tiêp gica nên khu dat xay dimg  eQ và nên khu xay dimg mâi 
và dam bâo hung thoát nuc hin có theo hung dôc cüa dja hInh tir nhiên ye 
các song suôi trong khu vi.rc (sOng Ba Ch phIa Dông khu quy hoach). DOng 
thii dam bão không bj ãnh huâng bôi chiêu ci.rmg gay üng hit. 

- Chi san gat cilc b, huàng dc nn huOng v phIa thr&ng giao thông có 
miiang thoát nthc mua. 

- Cao d không ch theo bàn d quy hoach chiu cao dã dixçic phé duyt 
và cao d hoàn thin mtt nên du?ng 329. 

- Phucxng an san nn dam bâo thoát nuOc mtt t1r chây vri d dung tir: 
0,0 - 5,4%, d dôc nên: 0,4 - 3,0%. 

- Cao dO thit k tai  vj trI dAu ni vói tinh 1 329 cao nht là: +1O,32m. 

- Cao dO thit k tai  vj trI d.0 ni vi tinh 1 329 th.p nht là: +6,25m. 

b. Quy hoach giao thông 

- Giao thông di ngoi khu virc: Tuyên duOng tinh 1 329 doan di qua 
khu quy hoach  m.t cat di.thng rng 7,5m; Mt cat ngang nhu sau: 0,5m + 6,5m 
+ 0,5m = 7,5m. BO trI mitt cat ngang tuyên di.thng 329 bô trI them duông gom 
có mt cat 1-1; mt cat ngang nh.r sau: 5m + 7,5m + lOm + 6,5m + lOm + 7,5m 
+ Sm = 20,5m. 

- Giao thông trong khu vrc quy hoach:  Tuyn du&ng chInh ni tr duOng 
329 sang phIa Dông Nam và tuyên du&ng song song vói dung 329 m.t cat 2-2 
có m.t cat 5m+10,5m+5m 20,5m. Tuyén dithng chInh song song dithng 329 
CO tuyen ding phIa DOng Nam, và phIa Bäc song song dung 329, mt cat 
ngang 3-3 có mt cat Sm + 7,5m + Sm = 17,5m. 

- DO dc d9c ti da: 3,3%. DO dc ngang m.t ththng: 2,0%. 
- Các tuyn dung diigc thit k hgp l d phiic viii vic di lai cho các 

phung tin giao thông den tüng lô dat mOt  each e dàng, thun tin. 
- Các chi tiêu k thu.t chInh nhii: bàn kInh duing cong n&m ti thiu, 

doan nôi, bàn kInh du0ng cong drng cQa tuyen dithng tuân theo tieu chuân thiêt 
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k diRing khu virc. 

c. Quy hoach cp nuâc 
- Ngun nuâc sr diing nuOc song Ba Chë kt hçip cüng duông Ong dn 

nuOc ho Khe Mithi dê xir 1 cap cho cim cong nghip. Ngoài ra cap bô sung 
them nguôn nuâc tr giêng khoan näm trong ciim dê dam bâo cho các nhà may 
duy tn hot dng thung xuyên. 

- H thng dtthng ng cung c.p nu&c duçc b trI chôn duâi via he phIa 
truOc các dan vj sir diing nuic. Các h thông duing ông chInh së bô trI xung 
quanh các khu chirc näng lan, tr các duà'ng ông cap niiOc chInh rnrâc dirge 
cung cap cho các dan vj sir ding nirOc bang các h thông dirang ông cap nirac 
có tiét din nhô han (tránh gay hin tuçlng giám áp hrc cho toàn khu virc). 

- Bô trI h thong h van tai  các vj trI du cüa các tuyên ông cap nuôc 
nhãm giüp cho vic diêu tiêt nuâc gita các khu virc và si'ra cha thutn tin cho 
vic sira chüa dithng ông khi có sir cô rô ri. 

- H thng cung cap nuac s dam bão cung c.p dü 100% nhu cAu dung 
nuOc cüa toàn khu, dam bâo áp 1ic nuOc dü lan dáp lrng yêu câu chüa cháy 
cUng nhi.r nuôc san xuât, sinh hoat. 

- Cp nrnc chüa cháy: Dt hong cru hoá trên duang ng ~150 ti 
nhüng fbi gân các cong trInh và thun tin cho xe cru hoã hot dng khi có 
cháy. Khoãng cách gi1ta các trI 100-150m. 

d. Quy hotch thoát nuâc và v sinh môi trtthng 
- Phucing an sr dung h thng thoát rnthc mua và thoát nirâc thai riêng 

bit. Thoát nuâc mua theo phucing pháp t1r chây. Huàng thoát nirâc t1r Bäc 
xuông Nam và tü phIa Tây sang phIa Dông. 

- Phircmg an thoát nuâc mua: 
+ Nirâc mi.ra duçic thu gom vào các ga thu nirOc kiu ham ch dt trên he 

duang do vào các cong nhánh sau do do vào cong chInh và chây ye phIa DOng 
rôi cháy ra song Ba Chê. Ni.thc mua di.rcic thu gom t1r các nhà may, sau do dugc 
thu gom ye h thông thoát rnrâc chung và thoát ye song phIa Dông khu dat quy 
hoach. 

+ Sr dung cng hp xây np dan BTCT trong các khu vijc xây drng cong 
trInh, dê giâm d dôc, kIch thirOc và d bão duOng. Bô tn ho ga thu nirOc, ga 
kiêm tra, ga ti the vj tn chuyên hithng cua tuyên cong. Dôi vâi cong thoát 
niràc qua dirang s1r dung cong xây dá hc dy dan be tong cot thép chu hrc. 

- Phirong an thoát ntrâc thai: 

+ Các tuyn ng thoát nuâc thai sir d%lng ng BTCT dUc sn dt ben he 
duang dê thu nirac thai t1r các co sâ san xuât dn ttr chây két hqp tram barn 
trung chuyên v trm xir 1)2 nithc thai tp trung dat tai the khu dt dành cho h 
tang k5 thut, sau khi xr 1)2 dt tiêu chuân chãy ra song Ba Chë. Các ho ga dirge 
xay drng each nhau 30-50m. 

+ Cong suât tram x1r 1)2: 2013 m31 ngày. NirOc thai truOc khi xã vào mng 
luai dirang Ong thoát nirâc thai phãi duçic xr 1)2 so b trong trng nhà may theo 
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tiêu chun. Tram  xü l ntrâc thai có nhiêm vu lam sach nuc thai dn tiêu chun 
theo quy djnh. Cong ngh xr 1' nuóc thai bang phixong pháp co 1' hóa kêt hgp 
vi sinh. Nuóc thai cong nghip dam bão theo tiêu chun TCVN5945-2005 truc 
khi xã ra môi trumg. Sir dung cong BTCT D250 - D400 dê thu gom ntthc thai 
ye tram xi:r i. 

- Thu gom rác thai: Tai  nhà may xi nghip s dt các thüng chüa rác tai 
nhüng vi tn thIch hqp và duçic dua ye noi phân loai rác thai. Rác thai dc hai  Va 
không dc h21i dugc phân loai và dugc vn chuyên den khu xir i rae thai cong 
nghip theo quy djnh. 

e. Quy hoach  cp din 
- Din trung th& h th: 
+ Ngun cp cho khu citm cong nghip Nam Scm duçc dê xu.t lay tir 

tuyên 35KV hiên có cüa khu vuc. 
+ Mang 35KV: Sr diing duing cap day 35kV di ni c.p din cho các 

tram biên áp trong toàn ciim Cong nghip. 
+ Mng 0,4KV: Mng 0,4KV sft dung cap CUIXLPE/PVCID STAIPVC - 

0,6/0,1KV luOn trong ông HDPE chôn ngâm trong dat. 
- Chiu sang: 
+ Chiu sang trong khu quy hoach gm 2 loai cot. Dithng có chiu rng 

7,5m bô trI ct den bat giác can don cao 8m, bong Sodium 150W 1 ben dithng. 
Duting có chiêu rng lông dung ~10,5m bô trI cOt  den bat giác can don cao 
1 0m, bong Sodium 250W bô tn 1 ben du&ig. Duing dôi bô tn cOt  den bat giác 
cn kép cao lOm, bong Sudium 250W bô trI trên giái phân cách. 

+ Ct den bat giác bAng thép cao ma km. Duii cOt  den d tri be tOng b 
trI dai ôc bat den d.t trên via he. Các den bong cao áp, choá den kiêu kin vO 
bang nhira COMPOSIT, chat hrqng cao, dat  tiêu chuân quOc te, chju duqc xâm 
thrc cüa mOi tni&ng biên, CO cap bâo v IP54. 

+ Cap din chiu sang dir kin dUng loai CU/XLPE/PVC/DSTA!PVC - 
0,6/1KV luôn trong ông HDPE chôn ngâm trong dat, chô di qua di.thng ducrc 
bão v bang 1 l&p gach chi. Tiêt din cap ghi rO trên bàn ye chôn ngâm trrc tiêp 
trong dat a d sâu cách mt dat 0,8m trong pham vi via he; 

4. Các nOi  dung khác gift nguyen theo Quy hoach chi tit xây dimg t 1 
1/2000 Cim cOng nghip ché bién lam san tai  xã Nam Scm dã di.rçic UBND tinh 
phê duyt tai  Quyêt djnh so 231/QD-UBND ngày 06/02/20 12 và Diêu chinh 
quy hoach chi tiêt xây d1rng t l 1/2000 Cim cong nghip chê bien lam san tai 
xã Nam Son, huyn Ba Chë dixçc UBND huyn Ba Chê phê duyt tai  Quyêt 
djnh so 1811/QD-UBNID ngày 30/8/2018. 

Diu 2. T chtrc thuc hiOn 
1. Uy ban nhân dan xä Nam Son chU trI, phi hçip vâi DOi  Kim tra tr.t tr 

do thj và Môi tnuang quân 1 quy hoach; quan 1 giám sat vic xây drng cong 
trInh theo quy hoach dirge duyt; dInh chi xây dirng, xU phat hành chinh, ci.rng 
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ch phá di nhthig cong trInh xây drng trái phép, xây dimg sai phép, xây dirng 
không tuân theo quy hoach duçic duyt theo quy djnh. 

2. Cong ty cô phn Hoàng Thai phi hçp vOi các phông, ban chuyên mon 
cüa huyn, UBND xâ Nam San giái phóng m.t bang; cong bô, cong khai quy 
hoach, triên khai các hoat dng dâu tu trong c1im cOng nghip dam bâo các quy 
djnh theo Quy chê phôi hçip quân 19 dôi vâi ciim cong nghip trên dja bàn tinh 
Quãng Ninh duçic UBND tinh ban hành kern theo Quyêt djnh so 1304/QD-
UBND ngày 20/4/2018 và các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan. 

3. Phông Kinh t và Ha tng thirc hin chtrc näng quân 19 Nba nuâc ye 
quy hoach  xây dirng theo quy djnh. 

4. Các phông, ban: Tài nguyen và Môi truô'ng, Tài chInh — K hoach, 
Nông nghip và PTNT, Ban quân 19 dir an du tu xây drng, Di Kiêm tra trt tir 
do th và Môi trueing thxc hin quãn 19 Nhâ ni.róc dOi vi các d an, cOng trInh 
thuc quy hoach; hithng dan, dOn dOe don dOe Cong ty cô phân Hoàng Thai 
triên khai các buâc tiêp theo dt1ng quy djnh hin hành theo chüc näng, nhim vii 
duçic giao. 

Diu 3. Các Ong (Ba): Chánh Van phông Hi dng nhân dan và U9 ban 
nhân dan huyn; Truông các phông: Kinh tê và Ha tang, Tài ChInh — Kê hoach, 
Tài nguyen và Môi tnthng, Nông nghip và PTNT; Giám dôc Ban quãn 19 dir an 
dâu tu xây dmg; Di truâng Di Kiêm tra trt tir do th và Môi tnthng; Chü tjch 
Uy ban nhân dan xà Narn San; Tong Giárn d6c Cong ty cô phn Hoàng Thai can 
Cu Quyêt dnh thi hànhj 

No'i nhân: 
- TT Huyn üy, HDND huyn (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Nhu diu 3 (thirc hiên); 
- Cng Thông tin din tCr huyn; 
- Luu: VT 
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