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KHU CÔNG NGHIỆP NAM PLEIKU

Nổi bật
Nằm trong khu vực thuận lợi cả giao thông và giao
thương.

Hạ tầng, tiện ích hiện đại, đồng bộ.

Ngành nghề thu hút đầu tư đa dạng trong và ngoài
nước.

Mang đến tiềm năng phát triển lớn.

Thông tin cơ bản
Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Cao
su Chư

Diện tích đất: 200ha

Thời hạn thuê đất: 50 năm

Tổng mức Đầu tư: 517 tỷ đồng

Hoàn thành: Dự kiến 2022
Cập nhật mới nhất: 23/04/2021

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Ưu đãi
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Phí dịch vụ: 0,4$/m2/năm

Hợp đồng tối thiểu: 3 năm

Phí dịch vụ bao gồm: Bảo dưỡng định kỳ: hệ
thống an ninh, vệ sinh chung, duy tu cảnh
quan, tiện ích, đường nội bộ, vỉa hè,…, Bảo trì,
bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, giao thông, Bảo đảm
cơ sở hạ tầng chung: đường nước thoát mưa,
cống rãnh, nước và điện trong khu công
nghiệp., Bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, giao
thông, Bảo đảm cơ sở hạ tầng chung: đường
nước thoát mưa, cống rãnh, nước và điện trong
khu công nghiệp.

Tiền điện: Tính theo giá điện EVN

Thanh toán: Theo năm

Phí nước thải: Theo quy định hiện hành của
UBND tỉnh và Ban quản lý khu công nghiệp

Tiền nước: Theo quy định hiện hành của UBND
tỉnh

Xem Bản đồ

Hà Nội

Đà Nẵng

Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3B, Tòa nhà Sông
Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Địa chỉ: Tầng 5, 167 Phan Châu
Trinh, Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HBT,
458 Hai Bà Trưng, Quận 1

Điện thoại: 024.666097000937967700

Điện thoại: 02363555919 0933.248.000

Điện thoại: 02822677700 0933248000

Email: info@odinland.vn

Email: mt.dna@odinland.com

Email: hcm@odinland.vn
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