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(Baonghean.vn) - Theo nguyên tắc thỏa
thuận giữa UBND tỉnh Nghệ An với nhà đầu
tư Thái Lan là Công ty TNHH phát triển đất
đai Hemaraj đầu tư dự án xây dựng, kinh
doanh hạ tầng Khu công nghiệp và đô thị
Hemaraj tại khu kinh tế Đông Nam tỉnh,
Nghệ An thì giá đền bù GPMB không quá 2 tỷ
đồng/ ha.

Hạ tầng khu kinh tế Đông Nam đang tập trung
đầu tư
Dự án nghiên cứu thực hiện tại huyện Diễn Châu
và Nghi Lộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh
Nghệ An; diện tích 3.200 ha. Trong đó: Diện tích
tại huyện Nghi Lộc khoảng 2.100 ha và diện tích
tại huyện Diễn Châu khoảng 1.100 ha.
Tiến độ triển khai thực hiện dự án từ năm 2017
đến năm 2028, hoàn thành dự án vào năm 2036.
Nghệ An thống nhất về mặt nguyên tắc, trình
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ
trương đầu tư và cấp giấy Chứng nhận đăng ký
đầu tư cho Giai đoạn I của dự án với diện tích
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khoảng 209 ha. Tiến độ thực hiện Giai đoạn I từ
năm 2017 hoàn thành vào năm 2021.

Hemaraj ký kết hợp tác đầu tư với Tổng Công ty
Công trình giao thông 4 về triển khai dự án ở
Khu kinh tế Đông Nam
UBND tỉnh Nghệ An cam kết thực hiện công tác
bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao
mặt bằng sạch cho chủ đầu tư theo kế hoạch,
tiến độ đầu tư của chủ đầu tư theo từng giai
đoạn. Trong đó: về kinh phí bồi thường giải
phóng mặt bằng diện tích đất khu công nghiệp:
trước mắt UBND tỉnh Nghệ An bỏ ra 10% tổng
chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, Công ty
TNHH phát triển đất đai Hemaraj ứng trước 90%
tổng chi phí giải phóng mặt bằng theo phương
án được duyệt (không tính lãi suất).
Nghệ An sẽ hoàn trả lại số tiền ứng trước này
cho Công ty TNHH phát triển đất đai Hemaraj
trong vòng 05 năm sau khi trừ tiền sử dụng đất
phải nộp đối với dự án.
Giá bồi thường đất trồng lúa, đất màu không quá
2 tỷ đồng cho 01 ha; đền bù mồ mả, cây cối, vật
kiến trúc, nhà ở, đất ở và đất khác theo đơn giá
đền bù do UBND tỉnh phê duyệt tại thời điểm lập
hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng khẳng định:
Chấp thuận dự án này trên cơ sở đảm bảo môi
trường và thực hiện giao đất theo từng giai
đoạn. Giai đoạn này làm xong mới giao tiếp giai
đoạn 2.
Trân Châu
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VIDEO

NÓNG TRONG NGÀY TRONG TUẦN

Nghệ An |  NaN/NaN/NaN Tậ p

đoà n

TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn hàng đầu Thái Lan sẽ xây dựng
khu công nghiệp 3.200ha tại Nghệ An

KH&PT |  NaN/NaN/NaN  Clip:

Clip: Giật mình cảnh xe tải
mất lái, lật nhào trên đường

Dân Việt |  NaN/NaN/NaN  Ma i

Mai Phương Thúy livestream
khoe nhà, dân mạng chê ăn ở
luộm thuộm KH&PT |  NaN/NaN/NaN  Clip:

Clip: Chó nhận 'cái kết đắng'
khi tấn công nhím

Zing

Bạn gái Phan Mạnh Quỳnh
diễn xuất trong MV 'Chỉ một
câu'

Tiền Phong | 4 giờ

1 Bộ Tài chính lên tiếng về
'xe công thanh lý giá 46,2
triệu'

Zing | 10 giờ

2 'Bi kịch đô thị' Sài Gòn: 1-
2 km đường gánh hàng
chục cao ốc

13 giờ

3 Còn bao nhiêu 'khu phố'
Trung Quốc tại Đà Nẵng?
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Google
Plus

XU HƯỚNG

Dân Việt | 13 giờ

Thanh Niên | 3 giờ

4 Thiết kế sân bay Long
Thành: 'Nhà quản lý nên
nhường cho các nhà
chuyên môn'

Pháp Luật VN | 8 giờ

5 Đình chỉ thi công 'phố
Trung Quốc' ở Đà Nẵng

Xuân Anh ▾  Nguyễn Xuân Anh ▴

Công ty CPXNKTH Hà Nội
Sở Xây dựng
Bến tàu Trần Đề  Hòa Xuân▴

Đường Phạm Hùng ▴
Công an quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ ▴  APEC ▾
UBND TP Đà Nẵng ▴  bộ  tài chính▾

Thành ủy Đà Nẵng ▴

đấu giá đất
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
▴
Hoàng Đạo Thành
UBND phường Hòa Xuân▴

Bùi Đăng Thiên ▴
Sở Xây dựng Đà Nẵng
Lê Khắc Hồng ▴

 THÔNG TIN CHÍNH PHỦ

Chấm dứt nhận xe ô
tô doanh nghiệp
biếu, tặng

Khẩn trương xác minh vụ xâm hại trẻ em
ở quận Hoàng Mai (Hà Nộ i)
Trao quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng
Bộ  Công an
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