
Dự án mang tên khu công nghiệp – đô thị Hemaraj  được đầu tư và xây dựng, kinh doanh với kết cấu hạ tầng tại khu kinh
tế Đông Nam có  mức giá 23.000 tỷ đồng (tương đương với khoảng 1 tỷ USD) sẽ được thi công xây dựng tại tỉnh Nghệ An
trong vòng 20 năm.

Mới gần đây, Tổng công ty CIENCO 4 và Tập đoàn Hemaraj của Thái Lan đã ký kết thỏa thuận đầu tư dự án với UBND tỉnh
Nghệ An để xây dựng và kinh doanh các kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp – đô thị Hemaraj thuộc khu kinh tế Đông
Nam (tỉnh Nghệ An).

Khu công nghiệp – đô thị mang tên Hemaraj này thuộc địa bàn hai huyện Diễn Châu và Nghi Lộc, có quy mô lên tới hơn
3.200 ha. Dự án Hemaraj được chia làm khoảng  7 giai đoạn, sẽ được bắt đầu triển khai xây dựng từ năm 2017 và dự kiến
hoàn thành vào năm 2038. Đây là dự án nhằm mục tiêu trong việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng
cơ sở logistic, cùng với khu công nghiệp và công trình xây dựng khu đô thị nhằm thu hút các giới đầu tư thứ cấp nhảy vào
đầu tư và xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy,.

So sánh về tổng vốn đầu tư  và quy mô thì khu công nghiệp hay còn được gọi là đô thị Hemaraj được coi là một trong số
những dự án lớn nhất trong tỉnh Nghệ An thời điểm hiện tại. Đây là khu công nghiệp – đô thị có quy mô lớn gấp khoảng 3
lần VSIP Nghệ An với tổng vốn đầu tư lớn gấp khoảng 13 lần dự án VSIP do Công ty TNHH KCN Việt Nam – Singapore khởi
công xây dựng vào năm 2015.
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Đánh giá bài viết

Theo như đã thỏa thuận hợp tác, Nghệ An sẽ có trách nhiệm trong thực hiện việc giải phóng mặt bằng và thanh toán
100% chi phí bồi thường, tái định cư, hỗ trợ cũng như  các chi phí khác. Còn phía công ty CIENCO4 và CP Hemaraj sẽ có
nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả tất cả 100% chi phí bồi thường về việc giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích của
khu đô thị dự án.

Được biết, doanh nghiệp Hemaraj chuyên về phát triển kết cấu hạ tầng của các khu công nghiệp, , đô thị, nhà xưởng cùng
với các điện năng , tiện ích hàng đầu tại Thái Lan. Hemaraj hiện nay đang sở hữu và cùng phát triển toàn bộ 8 khu công
nghiệp mang tầm đẳng cấp quốc tế với tổng diện tích 7.000 ha, quy tụ khoảng  600 doanh nghiệp từ các quốc gia trên
thế giới, có rất nhiều doanh nghiệp có tên tuổi lớn về các lĩnh vực sản xuất như logistics, ô tô, năng lượng…

Trong khi đó, doanh nghiệp Cienco 4 là nhà thầu giao thông được xếp vào hàng lớn nhất tại Việt Nam. Việc đầu tư chéo
sang lĩnh vực khu công nghiệp này là bước đệm của doanh nghiệp để tấn công vào ngành này. Cái “bắt tay” giữa các ông
lớn giao thông Việt Nam và nhà đầu tư hạ tầng hàng đầu Thái Lan hy vọng sẽ mang đến nhiều sự thay đổi cho ngành sản
xuất công nghiệp nói chung cũng như lĩnh vực khu công nghiệp nói riêng tại Nghệ An.

Xem thêm: Dự án Vinhomes Riverside giai đoạn 2
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Cung cấp những thông tin nhanh chóng & cập nhật nhất từ chủ đầu tư.

Hỗ trợ quý khách tìm được căn tầng đẹp nhất.

Cung cấp bảng giá gốc, hỗ trợ quý khách tìm căn phù hợp với ngân sách.

Không thu thêm bất cứ khoản phí nào.

Hỗ trợ làm thủ tục trực tiếp với chủ đầu tư, trước và sau bán hàng lâu dài.

Hỗ trợ làm thủ tục vay vốn với ngân hàng bảo lãnh.

Xem nhà mẫu dự án trực tiếp để khách hàng lựa chọn căn hộ ưng ý.

SỰ KIỆN

Khu đô thị Vinhomes Riverside Sun, 1/01/17 8:00 a.m.
Liên Hệ : ѝ Chuyên Viên Tư Vấn
Chính sách bán hàng Sun, 1/01/17 8:00 a.m.
Hotline:  Hotline: 0913.378.158
Mặt bằng biệt thự Hoa Sữa Sun, 1/01/17 8:00 a.m.
Tip: ✮ Chuyên Nghiệp, Nhiệt Tình, Uy Tín[X]
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