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KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – NHẬT BẢN 

(Căn cứ Công văn 2350/UBND-KT ngày 26 tháng 7 năm 2019) 

1. Đảm bảo hạ tầng và cung cấp các dịch vụ thiết yếu đến chân hàng rào doanh 

nghiệp như: Điện, nước, viễn thông, thu gom và xử lý nước thải, chất thải cho các 

doanh nghiệp. 

2. Cung cấp đủ điện 24/24 giờ cho các doanh nghiệp (trừ các trường hợp bảo trì, sửa 

chữa hệ thống điện sẽ thông báo trước). 

3. Hải quan phục vụ Khu công nghiệp, thủ tục hải quan điện tử nhanh, gọn. 

4. Tạo điều kiện có đất sạch theo quy định để doanh nghiệp xây dựng nhà ở công 

nhân, đáp ứng nhu cầu các dịch vụ, hạ tầng xã hội, vui chơi giải trí,… 

5. Giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, trong đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và đăng ký doanh nghiệp không quá 3 ngày làm việc (không bao gồm các 

trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư các cấp) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, thực hiện 

các thủ tục thuế điện tử thuận lợi, chính xác. 

6. Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng sản xuất 

kinh doanh, thay đổi phương án sản xuất kinh doanh, điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp. 

7. Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động và cung ứng lao động có kỹ thuật. 

8. Hạn chế đến mức thấp nhất không để đình công, bãi công xảy ra. 

9. Đảm bảo an ninh trật tự ngoài hàng rào doanh nghiệp. 

10. Thành lập đường dây nóng của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các Khu 

chế xuât và Công nghiệp Cần Thơ, Tổ công tác Nhật Bản để tiếp nhận thông tin và 

giải quyết các kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản được kịp thời. 

 


