
 

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

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:       /UBND-TH            Hà Nam, ngày      tháng 4 năm 2022 
 

V/v chấm dứt chủ trương mở rộng Khu 

công nghiệp Đồng Văn II 

 

        

                                    Kính gửi:   

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

- Công ty cổ phần phát triển Hà Nam. 

 

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Văn 

bản số 384/BQLKCN-QHXD ngày 03 tháng 4 năm 2022 về việc xem xét chấm 

dứt chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Đồng Văn II về phía Bắc của Khu 

công nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 695/UBND-KTTH 

ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh; căn cứ Kết luận tại Hội nghị Giao ban tuần 

16/2022 ngày 13 tháng 4 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo như sau: 

1. Chấm dứt chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Đồng Văn II về phía 

Bắc Khu công nghiệp (với diện tích 17,5 ha) đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp 

thuận tại Văn bản số 695/UBND-KTTH ngày 05/4/2016. 

Với lý do: Phương án hướng tuyến của Dự án đường sắt tốc độ cao trên 

trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận Hà Nam được quy hoạch chạy ngang qua 

phần diện tích quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Đồng Văn II về phía Bắc 

Khu công nghiệp. 

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo cho Công ty cổ phần phát 

triển Hà Nam biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Công 

thương, Xây dựng; 

- VPUB: LĐVP(2), KT, TH; 

- Lưu: VT, TH(H). 
86.LVH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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