Formosa Hà Tĩnh đòi lập đặc khu Vũng Áng - Nguyễn Vũ
Viết bởi Doãn Mạnh Dũng
Thứ tư, 25 Tháng 6 2014 19:02 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 25 Tháng 6 2014 20:11

Kinhtebien online : Vai trò yếu huyệt của Sơn Dương -Hà Tỉnh ngày càng bộc lộ. Trung Quốc
ngày càng muốn chiếm hữu để khống chế vịnh Bắc Bộ và nếu cần thì chia cắt Việt Nam ngay
tại bắc đèo Ngang.Vì sao Việt Nam lại có những người vô trách nhiệm với sự an ninh của đất
nước ?
***
(TBKTSG Online ) - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà
Tĩnh) vừa có những yêu cầu gởi lên Chính phủ vượt quá khuôn khổ luật pháp và chính sách ưu
đãi hiện hành mà bình thường có lẽ không doanh nghiệp nào nghĩ tới.
Đó là đề xuất thành lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng và trong đặc khu thành lập ban
quản lí, trực thuộc Văn phòng Chính phủ, theo tin từ báo Hải quan. Trong công văn số
1406022/CV-FHS gởi Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Formosa đưa ra đề xuất
thành lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng nhằm xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương và
đầu tư các ngành công nghiệp liên quan như gang thép, điện....
Với đặc khu này, Formosa đề xuất một loạt biện pháp ưu đãi như được Chính phủ thiết lập cơ
chế bảo hộ ngành thép, được Chính phủ ưu đãi cân đối ngoại tệ trong phạm vi hạng mục kinh
doanh, được vay vốn từ các tổ chức tài chính nước ngoài, được miễn thu thuế khấu trừ tại
nguồn..., miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu...
Cũng theo báo Hải quan, một trong những đề xuất mang tính ưu đãi như thế là “đề nghị được
cắt đất để bán lâu dài cho nhân viên” mà Formosa dự kiến số lượng nhân viên cao nhất đạt
15.000 người, nếu tính cả thân nhân của họ là khoảng 60.000 người như một thị trấn gần đặc
khu.
Dự án Khu liên hợp gang thép Formosa đang được triển khai xây dựng và dự kiến bắt đầu vận
hành giai đoạn 1 vào năm 2015 với tổng công suất khoảng 22,5 triệu tấn thép/năm.

1/1

