
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ TRUNG 

 

Số:         /UBND-KTHT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Trung, ngày       tháng 4 năm 2021 
V/v Thông báo lên thông tin đại chúng  

về tiếp nhận hồ sơ thành lập cụm công nghiệp  

Hà Long I, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

  

Kính gửi:  Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hà Trung. 

 

Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh 

về việc bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp(CCN) Hà Long I, huyện Hà Trung, 

Cụm công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống và Cụm công nghiệp Vạn Thắng - 

Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Hà Trung vào Quy hoạch phát triển cụm 

công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Ngày 30/3/2021, UBND huyện Hà Trung đã nhận được Đơn Đăng ký số 

02/2021/CV-ĐT ngày 30/3/2021 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 

Thành Nam về việc đăng ký làm Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Long I, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của 

Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 

số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển (CCN) và 

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển CCN. UBND huyện Hà Trung đề nghị Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện thông báo việc UBND huyện đã tiếp nhận 

hồ sơ và nội dung đăng ký làm chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Long I, 

huyện Hà Trung của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Nam (có hồ 

sơ kèm theo) cho toàn bộ người dân trong địa phương biết. 

Thời gian đăng tải thông tin là 05 ngày làm việc, kể từ ngày 2/4/2021 ./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Các Sở: Công Thương (b/c); 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

                                                   CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

                   Lê Thanh Hải 
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