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Vừa qua, Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) và Công ty Cổ phần 

TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (Thành viên của Công ty Hoàng Quân) đã chính thức ký 

hợp đồng cho thuê đất với hai đối tác là CJ Vina Agri và Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long. 

Tổng diện tích đất cho thuê hơn 11ha, các hợp đồng cho thuê đất chính thức có hiệu lực từ ngày 

12/04/2017. 

Theo đó, Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân đồng ý để CJ Vina Agri - Thành viên 

của tập đoàn Hàn Quốc CheilJedang (CJ) một Tập đoàn lớn với hơn 50 năm kinh nghiệm trong các 

lĩnh vực sản xuất thức ăn, thuốc, dược phẩm, công nghệ giải trí, truyền thông, dịch vụ thương mại 

trên toàn cầu thuê 62.460m
2
 đất tại Khu công nghiệp Bình Minh (Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long) 

để tiến hành xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi. 

Cùng ngày, tại Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông cũng diễn ra lễ ký kết 

hợp đồng cho thuê đất với Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long. Theo Hợp đồng ký kết giữa các 

bên, Công ty New Hope Vĩnh Long sẽ thuê lại khu đất có tổng diện tích là 48.600m
2
 của KCN Bình 

Minh (Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long) để xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, gia súc, 

gia cầm cung ứng cho thị trường các tỉnh phía Nam và xuất khẩu sang nước ngoài. Công ty TNHH 

New Hope Vĩnh Long là thành viên của Tập đoàn New Hope Singapore dẫn đầu trong lĩnh vực sản 

xuất thức ăn chăn nuôi chất lượng cao. Tập đoàn New Hope hiện có mặt tại nhiều quốc gia trên thế 

giới bao gồm Singapore, Việt Nam, Indonesia, Bangladesh… với công suất sản xuất hằng năm ước 

tính lên đến 20 triệu tấn.  

Thông tin chi tiết đã được đăng tải tại website Công ty: www.hoangquan.com.vn. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 

   

 

  


