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V/v bàn giao 3000 m2 đất thuộc dự án TimesCity 
 

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  

 
Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem 

xét phê duyệt nội dung sau: 

Thông qua việc bàn giao 3000 m2 đất thuộc dự án TimesCity tại phường Mai Động, quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội cụ thể  : 

 + Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội (Hanosimex) sẽ nhận lô đất bàn giao : diện tích = 2.575 

m2, vị trí : lô đất số 11 (theo bản vẽ) là đất trống , không có công trình phụ trợ, nhà tạm…, không 

tranh chấp để làm trụ sở văn phòng làm việc. Sau khi nhận bàn giao đất, Công ty CP phát triển 

Nam Hà Nội sẽ hỗ trợ Hanosimex tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên 

chủ sử dụng là Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội ( Hanosimex ) với chức năng xây dựng văn 

phòng làm việc .  

 + Ngoài diện tích trên, phần diện tích 425 m2 còn lại được Công ty CP bất động sản dệt may 

Việt Nam (VinatexLand) đền bù bằng tiền theo đơn giá đất hỗ trợ đền bù : 

         723.728.000.000 đồng /14.6 ha = 4.957.000đ/m2, giá trị đền bù 425 m2   bằng tiền : 

2.106.725.000 đồng ( Hai tỷ một trăm linh sáu triệu bẩy trăm hai năm đồng ) 

    Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.   

            Xin trân trọng cám ơn./. 
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