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BÁO CÁO 

Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10  

Hội đồng nhân dân thành phố  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

 Thực hiện nội dung Công văn số 429/UBND-TH ngày 12 tháng 02 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố; 

 Tại mục số 16 của Công văn số 429/UBND-TH ngày 12/02/2019 đối với ý 

kiến của của cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố xem xét xoát quy hoạch 

đối với dự án Khu công nghiệp tại phường Phước Thới, quận Ô Môn (Cụm A và 

Cụm B) vì đã kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống của người 

dân; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ xin báo cáo và trả lời 

ý kiến của cử tri quận Bình Thủy như sau: 

 Khu công nghiệp Ô Môn có tổng diện tích quy hoạch khoảng 600ha, đã 

được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào Danh mục các Khu công nghiệp 

dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo 

Công văn số 2209/TTg-KTN ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, phân 

thành 03 khu: 

 - Khu công nghiệp Ô Môn diện tích khoảng 256ha (cụm A): Ủy ban nhân 

dân thành phố có Công văn số 2903/UBND-XDĐT ngày 31/7/2017 giao Quỹ Đầu 

tư Phát triển thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Ô Môn 256ha.  

 - Khu công nghiệp Ô Môn diện tích khoảng 256ha (cụm A) và Khu 122ha 

(cụm B) đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong danh mục các dự án 

mời gọi đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ năm 2018 theo 

Công văn số 2004/UBND-KT ngày 22/6/2018; trong đó, kêu gọi nhà đầu tư để làm 

chủ đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp.  



 
2 

 - Khu công nghệ cao thành phố Cần Thơ, diện tích khoảng 195ha (cụm C): 

Ủy ban nhân dân thành phố giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố 

Cần Thơ (gọi tắt là Ban 1) làm chủ đầu tư lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu công 

nghệ cao thành phố Cần Thơ và hiện đang triển khai lập dự án tiền khả thi. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các khu 

chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã và đang tích cực chủ động phối hợp với các 

đơn vị liên quan kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu công 

nghiệp Ô Môn, nhằm phát triển công nghiệp thành phố.  

 Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Quản lý các khu chế xuất và công 

nghiệp Cần Thơ đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Bình Thủy./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND TPCT (để báo cáo); 
- TB, PTB (file điện tử); 

- Lưu: VT, P.QHXD. 
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