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CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
 

Số: 724/KCNĐN-QHXD 
V/v lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo Quy 

hoạch tỉnh Đồng Nai thời kì 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày  09   tháng  03  năm 2023 

(cỡ  

 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 

(Trong các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai) 

 

Tỉnh Đồng Nai đang tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. Đến nay, đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh – Công ty TNHH 

Roland Berger đã phối hợp với các đơn vị trong tỉnh hoàn chỉnh Dự thảo Báo 

cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Để đảm bảo chất lượng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 xứng tầm vị thế, tiềm năng của tỉnh và phù hợp với nhu cầu phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương, nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp;  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1755/UBND-THNC 

ngày 03/3/2023, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai gửi Dự thảo Báo cáo giữa kỳ 

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến các 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại các KCN trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai để lấy ý kiến, góp ý. 

(Tài liệu Dự thảo Báo cáo giữa kì Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kì 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: http://skhđt.dongnai.gov.vn/mục 

Quy hoạch tổng hợp KT-XH; đầu mối liên hệ nhận tài liệu, Bà Huỳnh Thị Quế 

Anh – Phó Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai, ĐT: 0918551127) 

Ý kiến góp ý của quý Doanh nghiệp gửi về UBND tỉnh Đồng Nai (qua Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) để Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các 

đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo. 

(Đính kèm Văn bản số 1755/UBND-THNC ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh 

Đồng Nai) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (phối hợp); 

- Các Cty Hạ tầng KCN (hỗ trợ thông tin đến 

doanh nghiệp FDI và đôn đốc thực hiện); 

- Văn phòng BQL (Đăng website); 

- VP Đại diện BQL; 

- Lưu VT, QHXD (L). 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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