UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2240 /BQL-QLQHXD

Đà Nẵng, ngày 31

tháng 8 năm 2022

V/v thông tin về các dự án Nhà ở xã hội đang triển
khai và hướng dẫn đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội
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Kính gửi:
- Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng;
- Công ty Cổ phần đầu tư Sải Gòn – Đà Nẵng;
- Công ty Cổ phần đầu tư KCN Hòa Cầm;
- Công ty TNHH Massda Land;
- Trung tâm dịch vụ tổng hợp Khu CNC Đà Nẵng;
- Công ty Cổ phần phát triển Khu CNTT Đà Nẵng.
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Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (Ban
Quản lý) nhận Thông báo số 6272/TB-SXD ngày 26/8/2022 về thông tin về các
dự án Nhà ở xã hội đang triển khai và hướng dẫn đăng ký thuê, mua nhà ở xã
hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Công văn số 6302/SXD-QLN ngày
29/8/2022 về phối hợp triển khai khảo sát nhu cầu về nhà ở của Sở Xây dựng;
Nhằm giúp công nhân, người lao động trong Khu công nghệ cao, Khu CNTT và
các KCN có nhu cầu về nhà ở, kịp thời nắm bắt thông tin thuê/mua nhà ở xã hội,
Ban Quản lý đề nghị các Công ty hạ tầng KCN, Khu CNTTTT, Trung tâm dịch
vụ tổng hợp Khu CNC Đà Nẵng:
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1. Thông báo đến các doanh nghiệp, chủ đầu tư trong KCN, Khu
CNTTTT, Khu CNC do đơn vị làm chủ đầu tư/quản lý hạ tầng về nội dung
Thông báo số 6272/TB-SXD ngày 26/8/2022 và Công văn số 6302/SXD-QLN
ngày 29/8/2022 của Sở Xây dựng (Đính kèm), bằng nhiều hình thức khác nhau:
Công văn, Thông báo, niêm yết công khai tại Văn phòng của đơn vị, …, để các
Doanh nghiệp biết, tổ chức thực hiện theo đề nghị của Sở Xây dựng.
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2. Tổ chức khảo sát nhu cầu về nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động của đơn vị mình, theo nội dung Công văn số
6302/SXD-QLN ngày 29/8/2022 của Sở Xây dựng.
Nhận được Văn bản này, đề nghị các Công ty hạ tầng KCN, Khu
CNTTTT, Trung tâm DVTH Khu CNC Đà Nẵng triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo ban;
- Lưu: VT, QLQHXD(Trình).
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Thái Ngọc Trung

