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THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM 

ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÀ NAM 
 

Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam mời các nhà đầu tư quan tâm đề xuất 

thực hiện dự án Khu công nghệ cao Hà Nam với một số thông tin như sau: 
 

1. Tên dự án: Khu công nghệ cao Hà Nam. 

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu 

công nghệ cao Hà Nam. 

3. Quy mô dự án: 

- Quy mô sử dụng đất: Khoảng 663,19ha. 

- Quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật gồm 

các phân khu chức năng đảm bảo phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, lĩnh vực đầu 

tư trong Khu công nghệ cao. 

4. Địa điểm thực hiện: Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

5. Tổng vốn đầu tư (tạm tính): Khoảng 5.795,45 tỷ đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác của nhà đầu tư. 

7. Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2022-2027 (60 tháng kể từ 

ngày được bàn giao đất). 

8. Thời hạn hoạt động dự án: 50 năm. 

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký đề xuất thực hiện dự án: 

15h00’ ngày 11/03/2022. 

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án: 

- Có hồ sơ đề xuất thực hiện dự án bao gồm: Đơn đăng ký thực hiện dự 

án, hồ sơ tư cách pháp lý và hồ sơ năng lực của nhà đầu tư kèm theo. 

- Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam. 

11. Thông tin liên hệ: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam. Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, 

phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Số điện thoại: 0226.3852.701. 

- Số fax: 0226.3852.701. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam đề nghị Quý nhà đầu tư quan tâm, đăng ký./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi;  
- UBND tỉnh (để b/c);  
- BQL Khu đại học Nam Cao (để p/h); 

 

- Website Sở KHĐT (để đăng tải); 
 

- Lưu: VT, HTĐT.  

  

Nguyễn Văn Lượng 
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