
DỰ ÁN 7:  XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP  

Ô MÔN - CỤM B  

 

1. Tên dự án  Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Ô Môn - Cụm B 

2. Địa điểm thực 

hiện dự án  
Phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 

3. Mục tiêu dự án  Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp 

4. Quy mô đầu tư  Tổng diện tích 122 ha 

5. Tổng mức đầu 

tư dự kiến  

3.974 tỷ VNĐ (tương đương 174,57 triệu USD ) 

Trong đó: 

- Chi phí giải phóng mặt bằng: 2.985 tỷ đồng ~ 131,13 triệu 

USD, Bình quân: 24,5 tỷ/ha. (Căn cứ Công văn số 

2147/TTPTQĐ-KTQĐ ngày 18/8/2017 của Trung tâm phát triển 

Quỹ đất thành phố Cần Thơ) 

- Chi phí cơ sở hạ tầng: 989 tỷ đồng ~ 43,46 triệu USD; Bình 

quân 8,11 tỷ/ha (Căn cứ Quyết định 1161/QĐ-BXD ngày 

15/10/2015 của Bộ Xây dựng) 

6. Hình thức đầu 

tư  

100% vốn đầu tư trong nước 

100% vốn đầu tư nước ngoài 

Liên doanh (trong nước và nước ngoài) 

7. Tính khả thi, 

hiệu quả dự kiến 

của dự án  

Thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long, giao thông tương đối hoàn thiện cả về đường bộ, đường 

thủy và đường hàng không; nguồn nhân lực dồi dào và chất 

lượng ngày càng được nâng cao. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu 

đầu tư sản xuất các ngành công nghiệp, sản xuất, đặc biệt là các 

ngành chế biến thủy hải sản. Đây là các ngành, lĩnh vực quy 

hoạch thực hiện trong khu công nghiệp. Vì vậy, với thực trạng 

các khu công nghiệp hoàn thiện cơ sở hạ tầng đã được lắp đầy 

trên 90%, nhu cầu mở rộng đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công 

nghiệp để đáp ứng nhu cầu đầu tư vào các ngành sản xuất, công 

nghiệp ngày càng cao. 

Các ngành nghề ưu tiên thu hút: 

- Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; 

- Sản xuất phụ kiện, linh kiện điện tử; 

- Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; 

- Sản xuất máy móc phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư  

nghiệp. 

*Hiệu quả xã hội: Tạo việc làm cho lao động địa phương và các 

tỉnh lân cận, tăng thu ngân sách địa phương, đóng góp đáng kể 

cho sự phát triển công nghiệp nói riêng và toàn nền kinh tế nói 

chung.  



8. Khái quát đặc 

điểm tự nhiên  

và hiện trạng  

Vị trí thực hiện dự án: Phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ. Phía Tây Bắc giáp rạch Bằng Lăng, phía Đông Bắc 

giáp sông Hậu, phía Đông Nam giáp Khu công nghệ cao TPCT, 

phía Tây Nam giáp Quốc lộ 91, cách trung tâm thành phố Cần 

Thơ 15km về phía thượng nguồn, cách bến cảng và sân bay Cần 

Thơ 8km. 

Khu vực dự án có địa hình bằng phẳng, cấu tạo địa chất thuận lợi 

cho xây dựng các công trình công nghiệp, dịch vu.̣ 

Vùng dự án (gồm trục Quốc lộ 91, Tỉnh lộ 920, đường Trương 

Văn Diễn) có điều kiện để đảm bảo về kết cấu hạ tầng, nhất là 

cung cấp điện, nước: nguồn cung cấp điện được đảm bảo từ lưới 

điện quốc gia và nhà máy nhiệt điện Ô Môn; có nguồn nước mặt 

và nước ngầm bảo đảm các nhu cầu sử dụng nước của dự án; 

Thông tin liên lạc tại khu vực dự án đã được xây dựng tương đối 

thuận lợi cho kết nối và giao dịch quốc tế. 

Hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp với Quốc lộ 91 và các đường 

chính trong khu vực, chịu lực được xe tải trọng đến 30 tấn. 

9. Cơ sở pháp lý  

Đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Danh mục các KCN 

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

năm 2020 (tại Công văn số 2209/TTg-KTN ngày 15/12/2008). 

10. Chính sách ưu 

đãi đầu tư  

 Được hỗ trợ 20% lãi suất vay vốn đầu tư của các tổ chức tín 

dụng đối với vốn vay trong hạn của dự án. Kinh phí hỗ trợ cho 

01 dự án tối đa không quá 10 tỷ đồng (Quyết định số 

07/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014); 

 Được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản 

nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho 

thuê đất (khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ). 

11. Địa chỉ liên hệ  

- Cơ quan: BQL các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ 

- Điện thoại: 0292.3830.773 

- Fax: 0292.3830.773 

- Email: cepiza@cantho.gov.vn 
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