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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Số:  
V/v thực trạng và phát triển các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng 5 năm 2021 

 

 

                                              Kính gửi: Sở Công thương 

 

 

         Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được văn bản số 

1048/SCT-QLCN ngày 18/5/ năm 2021 của Quý Sở về việc thực hiện Thông báo số 

293/TB-UBND ngày 29/4/2021. Trong đó, đề nghị Ban Quản lý các khu công 

nghiệp có rà soát, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp của tỉnh (trong các 

khu công nghiệp) và đề xuất hoạch định phát triển các khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

        Về các nội dung trên, Ban QL các KCN đã có báo cáo cụ thể tại văn bản số 

966/BQL-QHXD ngày 19/4/2021 gửi UBND tỉnh về việc  báo cáo phát triển các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2). Vì vậy, Ban QL các KCN gửi Sở Công thương nội 

dung văn bản số 966/BQL-QHXD ngày 19/4/2021 để Quý Sở tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh xem xét. 

Ban Quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu có ý kiến phản hồi để Sở Công 

thương biết./. 
 

Nơi nhận:            TRƯỞNG BAN 
- Như trên;                   
- Lãnh đạo Ban (để b/c); 

- Lưu: VT, QHXD. 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Anh Triết 
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