
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:            /UBND-TH 
 

V/v xây dựng công trình thuộc Dự án đầu 

tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam 

tại bãi sông Hồng 

             Hà Nam, ngày         tháng    năm 2022 

                                            

   

                           Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao 

thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thị xã Duy Tiên; 

- Công ty cổ phần cảng quốc tế Hà Nam. 

  

Thực hiện Văn bản số 465/TTg-NN ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cụm 

cảng Yên Lệnh Hà Nam tại bãi sông Hồng (có Văn bản gửi kèm theo). Về vấn 

đề này, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức 

năng nhiệm vụ hướng dẫn Công ty cổ phần cảng quốc tế Hà Nam xây dựng công 

trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam tại bãi sông 

Hồng theo quy định của pháp luật về đê điều, đầu tư, xây dựng, đất đai, phòng 

chống thiên tai, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Đề nghị Công ty cổ phần cảng quốc tế Hà Nam chủ động liên hệ với 

các Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn./. 

 
 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- VPUB: LĐVP, KT, TH; 

- Lưu: VT, TH(H). 
109.LVH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 
 

Đỗ Hoàng Hải 
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