
UBND TỈNH HÀ NAM 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

 

Số:          /BQLKCN-MT 

V/v rà soát tổng hợp tình hình sử dụng đất của 

các doanh nghiệp đang thuê đất trong KCN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà nam, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

- Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần; 

- Công ty kinh doanh bất động sản Viglacere. 

Căn cứ vào điểm 5 và điểm 6 khoản 36 nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 

16/1/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ xung một số Nghị định thi hành Luật đất đai quy 

định “5. Trách nhiệm của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề; 

 Căn cứ quyết định số 26/2016/UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh 

quy định chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy của Ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hà Nam. 

 Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, Ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hà Nam đề nghị Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần rà soát 

và báo cáo tình hình sử dụng đất của tất cả các doanh nghiệp đang thuê đất trong 

khu công nghiệp Đồng văn IV theo nội dung tại bảng sau: 
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pháp của Tổng 

công ty Viglacera - 

Công ty cổ phần 

với đơn vị thuê đất 

theo quy định tại 

khoản 36 nghị định 

1/2017/NĐ-CP   

1 Công ty A        

2 Công ty B        

 Báo cáo tổng hợp gửi về Ban các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam số 209 đường 

Lê Hoàn thành phố Phủ lý tỉnh Hà nam trước ngày 30/6/2022. 

Đề nghị Công ty Tổng công ty Viglacera -Công ty cổ phần triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi:  

- Lãnh đạo Ban QLKCN; 

- Lưu VT, QLMT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Tùng 
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