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                                 Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Brothers Global 

 

Thực hiện Văn bản số 4545/UBND-XD ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị - thương mại - du lịch 

Lam Hồng, huyện Nghi Xuân; 

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Công ty CP Đầu tư Brothers Global tại Văn 

bản số 08/BGĐ-HT ngày 03/6/2021 và Văn bản số 10/BGĐ-HT ngày 19/7/2021 

về việc tài trợ kinh phí lập Quy hoạch phân khu chức năng Khu đô thị - thương 

mại - dịch vụ Lam Hồng huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/2000; Để thực hiện các bước 

tiếp theo của quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định, 

UBND huyện Nghi Xuân có ý kiến như sau: 

Trước hết, UBND huyện Nghi Xuân chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ 

của Công ty CP Đầu tư Brothers Global trong việc hỗ trợ kinh phí lập Đồ án Quy 

hoạch phân khu chức năng Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Lam Hồng huyện 

Nghi Xuân, tỷ lệ 1/2000 và lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị - Thương mại dịch 

vụ Nam Sông Lam tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Để việc lập quy hoạch 

được triển khai đáp ứng yêu cầu, UBND huyện Nghi Xuân đề nghị Công ty phối 

hợp với UBND huyện Nghi Xuân tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo đủ năng 

lực, kinh nghiệm để thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch và khảo sát, lập quy hoạch 

phân khu theo đúng quy định; Công ty sẽ trực tiếp thương thảo, ký kết hợp đồng 

và thanh toán chi phí cho các đơn vị tư vấn theo cam kết tài trợ. 

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Công ty chỉ đạo các phòng, ban phối hợp 

chặt chẽ với các phòng chuyên môn của UBND huyện Nghi Xuân và các địa 

phương, đơn vị liên quan để tổ chức khảo sát, lập quy hoạch, lấy ý kiến về nhiệm 

vụ, đồ án quy hoạch và công bố, cắm mốc quy hoạch sau khi được phê duyệt. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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- Sở Xây dựng (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                     
- Các phòng: KT&HT, TN&MT, TCKH; 

- UBND thị trấn Xuân An; 

- UBND xã Xuân Hồng; 
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