
DỰ ÁN 9: CỤM CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN 

THỚI LAI 

 

1. Tên dự án Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện Thới Lai. 

2. Địa điểm Thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. 

3. Mục tiêu dự án 

Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. Tạo quỹ đất sạch 

và hạ tầng cho các nhà đầu tư có tiềm năng và các nhà máy, cơ 

sở sản xuất: công nghiệp thực phẩm, đồ uống, hàng may mặc, 

chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn 

thủy sản,…  

4. Quy mô dự án 25 25 ha 

5. Vốn đầu tư dự 

kiến 
325 tỷ VNĐ (tương đương 14,28 triệu USD).  

6. Hình thức đầu 

tư 
Đầu tư trong nước hoặc đầu tư 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.  

Huyện Thới Lai có lợi thế của vùng chuyên canh lúa hàng hóa 

của TP. Cần Thơ, với hơn 19.000 ha sản xuất lúa 2 - 3 vụ/năm, 

hàng năm đóng góp trên 330.000 tấn lúa hàng hóa phục vụ xuất 

khẩu, thực hiện hiệu quả mô hình cánh đồng mẫu lớn, vận động 

nông dân trồng lúa chất lượng cao để xuất khẩu. Đồng thời, đây 

là huyện tiếp giáp với 2 tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang, là hai 

nơi phát triển mạnh về nông nghiệp, cụ thể là lúa gạo, cây ăn 

trái và thủy sản. Vì vậy, Cụm Công nghiệp Thới Lai là nơi 

thuận tiện để phát triển các ngành công nghiệp chế biến, các 

ngành tiểu thủ công 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 

- Diện tích: 25 ha. 

- Tình trạng đền bù giải phóng mặt bằng: chưa giải phóng mặt 

bằng. Dự kiến kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 

90 tỷ đồng 

- Hạ tầng kỹ thuật: tiếp giáp Đường tỉnh 922 (Xây dựng và 

nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ) – Đang triển 

khai đầu tư.  

9. Cơ sở pháp lý 

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê 

duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Thới Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 



10. Chính sách 

ưu đãi đầu tư 

1. Tiền thuê đất: 
- Được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, 

nhưng không quá 3 năm theo dự án được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Được miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian miễn tiền thuê 

đất trong thời gian xây dựng cơ bản. 

2. Các ưu đãi khác: 

- 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 5 tỷ đồng (Quyết định số 

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

- Được thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích ban hành 

kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 

năm 2014 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành 

Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. 

11. Địa chỉ liên 

hệ 

1. Tên cơ quan : Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai. 

Điện thoại: 0292 3689129. 

Email: thoilai@cantho.gov.vn. 

Website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/thoilai. 

2.  Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ 

- Điện thoại: 0292.3.830235 

- Email: sokhdt@cantho.gov.vn 

- Website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sokhdt/ 
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