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Ngày 23/9, UBND TP. à Nng ã công b quyt nh thành lp và b nhim lãnh o Ban Qun lý (BQL) các d
án phát trin h tng khu công nghip và công ngh cao à Nng.
ây là n v s nghip công lp trc thuc UBND Thành ph, hot ng theo hình thc BQL d án u t xây dng khu
vc. Tin thân ca n v là BQL d án u t xây dng khu công ngh cao à Nng thuc BQL khu công ngh cao
và các khu công nghip à Nng.
BQL c thc hin chc nng ca ch u t và trc tip t chc qun lý các d án u t xây dng do UBND Thành ph
giao, hoc iu hành d án i vi d án do các s, ngành làm ch u t, thông qua hp ng y thác iu hành d án
theo quy nh ca Lut Xây dng, Lut u t và các vn bn pháp lut hin hành.
Ti bui l, UBND TP. à Nng cng ã trao quyt nh b nhim ông Nguyn Vn Anh, nguyên Giám c BQL d án
u t xây dng khu công ngh cao à Nng gi chc v Giám c BQL các d án phát trin h tng khu công nghip
và công ngh cao à Nng.
Phát biu ti bui l, Phó Ch tch UBND TP. à Nng H K Minh cho bit, trc mt, Thành ph tip tc giao nhim v
cho BQL trin khai 5 khu tái nh c phc v tái nh c Khu Công nghip Hòa Ninh (ang chun b u t), ng thi
nghiên cu trin khai 2 khu ô th mi là Khu ô th s 1 (xã Hòa Liên và Hòa Sn, din tích nghiên cu khong
250 ha) và Khu ô th s 2 (ti Hòa Ninh, din tích nghiên cu khong 500 ha) và mt s d án khác.
Ông Nguyn Vn Anh, Giám c BQL các d án phát trin h tng khu công nghip và công ngh cao à Nng
cho bit, n nay d án Khu Công ngh cao à Nng ã c bn hoàn thành giai on I, t 98% và giai on II t 90%.
Giai on III hin nay ang thi công, d kin s hoàn thành quý II/2021 và quyt toán trong nm 2021.
Bên cnh ó, khu ph tr phc v d án Khu Công ngh cao à Nng ã thi công c 70% khi lng, khi lng còn li
do vng mt bng, d kin hoàn thành quý I/2021 và quyt toán trong nm 2021.
Mt s d án khác cng ang c gp rút trin khai nh d án khu tái nh c phc v gii ta Khu Công ngh cao và khu
ph tr, d án Khu tái nh c Tân Ninh m rng giai on 1 và giai on 2…
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