
      ỦY BAN NHÂN DÂN
      TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /UBND-KTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2022
V/v cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng 
và kinh doanh kết cấu hạ tầng 
Khu công nghiệp Tam Thăng mở 
rộng

Kính gửi:
- Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp 
Chu Lai (Cizidco).

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp 
tỉnh tại các Báo cáo số 36/BC-KKTCN ngày 10/02/2022; số 37/BC-KKTCN ngày 
11/02/2022 về đề xuất các nội dung cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu 
tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; 
theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban 
ngày 14/02/2022 (khoản 18, Thông báo số 39/TB-UBND ngày 16/02/2022); 
UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất quy mô diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 
kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng là 242 ha và tiến độ thực 
hiện dự án phân thành 03 giai đoạn theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Phát 
triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco). Ban Quản lý các Khu kinh tế và 
Khu công nghiệp tỉnh chủ trì hướng dẫn Cizidco hoàn chỉnh các thủ tục liên quan 
và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án theo quy định.

2. Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai 
(Cizidco) chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với Ban Quản lý các Khu kinh tế và 
Khu công nghiệp tỉnh để cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và triển khai 
dự án đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TN&MT, TC, CT, KH&ĐT;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Thăng Bình;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, TH, KTTH.
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