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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TR!

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hnh phñc

S: AV5/UBND-VX

Quáng Trj, ngàyOtháng If nãm 202]

V/v khão sat, nghiên cru dir
an dâu tu ye du lich sinh
thai thác Ta Puông, huyn
Huâng Hoá.

KInh gO'i:
- SO' Van boa, Th thao và Du ljch;
- SO' Kê hoach và Dâu tJ;
- Cong ty TNHIH MTV Orchid PhIi Qu.
UBND tinh Quáng Trj nhn di.rçic TO' trInh so 1 8/TTr-PQ ngày 03/3/2021
và TO' trInh so 21/TTr-PQ ngày 15/3/2021 cüa Cong ty TNHH MTV Orchid Phü
Qu (Cym Cong nghip Dóng Lé, thành phó Dóng H, tinh Qucng Trf) ye vic
dê xuât nghiên cru, kháo sat I.p an dâu ti.r khu sinh thai thác Ta Puông, huyn
Hiràng Hóa (Sao gi kern theo).
UBND tinh Quãng Trj có ' kiên nhu sau:
1. Dng ' d Cong ty TNHI-1 MTV Orchid Ph Qu' nghiên cüu, khão sat
1p an dau tu khu sinh thai thác ti thác Ta Puông và khu vijc lan cn thuc xã
I-luâng Viêt, huyn HuO'ng Hóa, tinh Quáng Tr. Vic xem xét, 1ra ch9n nhà dâu
tu së ducic thrc hin theo dñng quy djnh cOa pháp 1ut.
2. D khai thác tim nàng du ljch ti thai thác Ta Puông và khu v1rc lan
can, lam co sO' dê kêu gçi xüc tiên dâu ti.r, tai Thông báo két 1un sO 32/TBUBND ngày 17/3/202 1 (Sao g&i kern), UBND tinh Quâng Trj dã giao SO' Van
hóa, The thao và Du ljch chü trI, phôi hçip vO'i các SO', ngành, dja phuang lien
quan to chirc khâo sat, 1p Quy hoch (tb' I 1/2.000) phát triên l°ai hInh tham
quan du ljch sinh thai, nghi duO'ng kêt hgpvói du ljch cong dông và du ljch sinh
thai mto hiêrn khu v1rc nêu trên. VI v.y, dê vic dê xuât dâu tu dir an du ljch cüa
doanh nghip phii hgp vO'i nhQng dnh hi.róng quy hoch cüa tinh; qua trInh to
chrc khão sat, dê nghj Cong ty TNHH MTV Orchid Phü Qu phôi hcip vói SO'
Van hOa, The thao và Du ljch dê duçc hixO'ng dan cii the.
3. Giao các SO' Van hóa, Th thao va Du ljch, K hoch và Du ti.r, UBND
huyn Huàng Hóa, các ca quan, dan vi, dja phuang lien quan h trçl, huO'ng dan
Cong ty TNHH MTV Orchid Phü Qu khâo sat, nghiên ciru và dê xuât dr an
dâu tu ye du ljch theo dung quy
No'i nh:n:
- Nhii trén;
- Chü tjch, các 1'CT;
- Các Sâ: XD, TN&MT,
VH,TTDL, NN&PTNT;
- UBND huyén Hiróng Hoá;
- IT XTDT,TMDL;
- Lmi VT, NN1 , TNT, VXT.
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