
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT  

VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 767/BQL-QHXDĐT Cần Thơ, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố 
 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; 

- Ủy ban Mặt trận Tố Quốc Việt Nam. 

 

 Thực hiện Công văn số 3468/UBND-TH ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố, 

 Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ báo cáo như sau: 

  1. Đối với việc quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cờ Đỏ 

 Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tiếp thu kiến nghị của cử tri 

huyện Cờ Đỏ về việc đề nghị thành phố xem xét quy hoạch khu công nghiệp trên 

địa bàn huyện để giải quyết việc làm cho lực lượng lao động tại địa phương. Trong 

thời gian tới, Ban Quản lý sẽ phối hợp các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, 

huyện để nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, lựa chọn mô 

hình phát triển phù hợp nhất tại huyện Cờ Đỏ (khu công nghiệp; Trung tâm liên 

kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông 

Cửu Long; khu nông nghiệp công nghệ cao...). 

 2. Đối với Khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ tại phường Trường Lạc, 

quận Ô Môn 

Ngày 04 tháng 2 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án bổ 

sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ tại Công văn số 

156/TTg-CN; trong đó, bổ sung Khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ diện tích 

500ha, tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 

 Khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ đã được cập nhật vào quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất của địa phương theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 27 

tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh bổ sung danh 

mục công trình, dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Cần Thơ. 

 Đồng thời, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Ô Môn - 

Cần Thơ 500ha tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn đã được Uỷ ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ phê duyệt trong danh mục dự án thu hút đầu tư tại thành phố 
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Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 1) tại Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 11 năm 2021.  

 Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tích cực xúc tiến đầu 

tư và hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu để lập dự án đầu tư Khu công nghiệp Ô 

Môn - Cần Thơ. Tuy nhiên, do chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 

khu vực hiện nay tương đối cao nên việc thu hút nhà đầu tư dự án khu công nghiệp 

chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, vị trí quy hoạch khu công nghiệp nêu trên không còn 

phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển của quận Ô Môn. 

 Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Thông báo 

số 243/TB-VPUB về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân 

thành phố Dương Tấn Hiển tại cuộc họp rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, 

khu chế xuất trên địa bàn thành phố. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban 

nhân dân thành phố kết luận: Đưa Khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ ra khỏi quy 

hoạch phát triển các khu công nghiệp do chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư hiện nay tương đối cao và vị trí chưa phù hợp với định hướng quy hoạch 

phát triển của quận Ô Môn. 

 Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp 

Cần Thơ ban hành Công văn số 695/BQL-QHXDĐT kiến nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư xem xét, cập nhập định hướng quy hoạch phát triển các khu công nghiệp 

vào quy hoạch tích hợp của thành phố Cần Thơ; Trong đó, đề xuất đưa Khu công 

nghiệp Ô Môn - Cần Thơ ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên 

địa bàn thành phố do chi phí thực hiện bồ thường, hỗ trợ tái định cư hiện nay tương 

đối cao và vị trí chưa phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển của quận Ô 

Môn. 

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ 6 

Hội đồng nhân dân thành phố của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp 

Cần Thơ./. 

(Đính kèm Thông báo số 243/TB-VPUB ngày 18/8/2022 và Công văn số 

695/BQL-QHXDĐT ngày 19/8/2022) 

 

 Nơi nhận:   
 - Như trên; 

 - Ban Lãnh đạo; 

 - Lưu: VT, QHXDĐT. CH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Tín 
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