ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VỊ THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107 /BC-UBND

Vị Thanh, ngày 25 tháng 5 năm 2012

BÁO CÁO
Về tình hình hoạt động tại Cụm Công nghiệp - Tiểu
thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về
việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh
tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp;
Căn cứ Thông báo số 320/TB-VP.UBND ngày 28/3/2012 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang về việc kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu
Giang, Nguyễn Thành Nhơn tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công
nghiệp tỉnh về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp
trên địa bàn tỉnh,
Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh Báo cáo tình hình hoạt động của Cụm
Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh như sau:
A. KHÁI QUÁT CHUNG:
I. Dự án Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:
* Căn cứ pháp lý:
- Năm 2000 UBND tỉnh Cần Thơ phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 khu Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp thị xã Vị Thanh (nay là thành phố
Vị Thanh) với diện tích được phê duyệt quy hoạch là 52,5ha tại Quyết định số
80/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ, bao gồm các loại đất
sau:
+ Đất công nghiệp: 30,77ha (chiếm 58,6%);
+ Đất cây xanh cách ly: 7,66ha (chiếm 14,6%);
+ Đất giao thông: 8,77ha (chiếm 16,7%);
+ Đất dành cho khu xử lý: 1,45 (chiếm 2,7%);
+ Đất dành cho khu kỹ thuật: 0,68 (chiếm 1,3%);
+ Đất dành cho trung tâm điều hành: 0,67 (chiếm 1,3%);
+ Đất mặt nước: 1,1 (chiếm 2,1%);
+ Đất bến bãi: 1,4 (chiếm 2,7%).
- Năm 2002 UBND tỉnh Cần Thơ phê duyệt dự án đầu tư Trung tâm Công
nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ tại Quyết định số
2365/QĐ-CT.UB ngày 02/8/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ với quy mô dự án là
52,5ha và tổng mức đầu tư là 106.000.000.000đ (Một trăm lẻ sáu tỷ đồng).
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- Năm 2004 UBND lâm thời tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định về việc
thành lập Ban Quản lý Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Vị
Thanh tại Quyết định số 75/2004/QĐ-UB ngày 04/2/2004 của UBND tỉnh HG.
- Năm 2005 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn về việc mở rộng
Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Vị Thanh tại Công văn số
1419/UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh Hậu Giang.
- Năm 2005 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định về việc đổi tên các
Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại
Quyết định số 2176/QĐ.UBND ngày 04/10/2005 của UBND tỉnh Hậu Giang.
- Năm 2008 UBND thị xã Vị Thanh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 mở rộng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Vị Thanh (nay là
thành phố Vị Thanh) tại Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của
UBND thị xã Vị Thanh với diện tích phê duyệt mở rộng là 15,62ha (trong đó bao
gồm 5ha đất trồng cây xanh theo quy hoạch Cụm Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ
công nghiệp hiện hữu, gồm các loại đất sau:
+ Đất công nghiệp: 11,72ha (chiếm 75,03%);
+ Đất giao thông: 2,51ha (chiếm 75,03%);
+ Đất cây xanh cách ly: 0,67ha (chiếm 4,29%%);
+ Đất bến bãi: 0,45ha (chiếm 2,88%);
+ Đất mặt nước: 0,27ha (chiếm 1.73%).
Như vậy, sau khi được mở rộng thì Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công
nghiệp thành phố Vị Thanh có tổng diện tích là 63,12ha. Trong đó, đất công
nghiệp có diện tích 42,49ha, chiếm 67,32% trên tổng diện tích được quy hoạch.
Đến thời điểm này có 16 nhà đầu tư đăng ký vào Cụm công nghiệp - Tiểu
thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh với diện tích đăng ký 35,84ha, chiếm 84%
diện tích đất công nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 453 tỷ đồng (trong đó có 02 nhà
đầu tư đã khảo sát, chọn vị trí và đang lập thủ tục xin đầu tư: Công ty Cổ phần Sản
xuất kinh doanh và Xuất nhập khẩu Vĩnh Long, với diện tích: 3,42ha và Công ty
Cổ phần mía đường Cần Thơ, với diện tích: 6,08ha).
II. Dự án Cụm Công nghiệp kho tàng và bến bãi xã Tân Tiến thị xã Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang (nay là thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang):
* Căn cứ pháp lý:
- Năm 2006 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn về việc lập đồ án
quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp và kho tàng bến bãi xã Tân Tiến thị xã Vị
Thanh tại Công văn số 2161/UBND-NCTH ngày 18/10/2006 của UBND tỉnh Hậu
Giang.
- Năm 2007 UBND thị xã Vị Thanh phê duyệt đồ án thiết kế quy hoạch chi
tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm Công nghiệp và kho tàng bến bãi xã Tân Tiến thị
xã Vị Thanh tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 của UBND thị xã
Vị Thanh với tổng diện tích phê duyệt là 56,08ha, bao gồm các loại đất sau:
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+ Đất kỹ thuật: 0,57ha (chiếm 1,02%);
+ Đất sản xuất kinh doanh: 20,31ha (chiếm 36,22%%);
+ Đất kho tàng bến bãi: 6,55ha (chiếm 12,04%);
+ Đất cây xanh mặt nước: 6,23ha (chiếm 11,10%);
+ Đất công nghiệp chế biến và xử lý các sản phẩm sau đường: 8,35ha (chiếm
14,89%).
+ Đất giao thông: 13,09ha (chiếm 23,34%);
+ Đất tôn giáo: 0.78ha (chiếm 1,39%).
- Năm 2007 UBND thị xã Vị Thanh ban hành Công văn về việc giao nhiệm
vụ quản lý Cụm Công nghiệp và kho tàng bến bãi xã Tân Tiến tại Công văn số
1076/UBND ngày 16/11/2007 của UBND thị xã Vị Thanh.
- Năm 2010 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn về việc đầu tư xây
dựng dự án sản xuất kinh doanh bãi bốc xếp hàng hóa tại Cụm Công nghiệp kho
tàng và bến bãi xã Tân Tiến thành phố Vị Thanh tại Công văn số 2735/UBNDNCTH ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang.
- Năm 2010 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn điều chỉnh tên chủ
đầu tư thực hiện dự án sản xuất kinh doanh bến bãi bốc dỡ hàng hóa tại Cụm Công
nghiệp và kho tàng bến bãi xã Tân Tiến thành phố Vị Thanh tại Công văn số
2786/UBND-NCTH ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang.
- Năm 2010 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định về việc thành lập
Cụm Công nghiệp kho tàng và bến bãi xã Tân Tiến thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu
Giang tại Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Hậu
Giang, với diện tích khoảng 50,68ha.
- Năm 2011 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định về việc quy hoạch
và thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình: Cụm Công nghiệp và kho
tàng bến bãi xã Tân Tiến thành phố Vị Thanh tại Quyết định số 02/QĐ-UBND
ngày 04/01/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang, với diện tích thu hồi đất khoảng
41,5ha.
- Năm 2011 UBND thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định về việc giao
cho Ban Quản lý Cụm Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị
Thanh quản lý Cụm Công nghiệp và kho tàng bến bãi xã Tân Tiến thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang, tại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 11/01/2011 của
UBND thành phố Vị Thanh.
- Năm 2011 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định về việc giao đất
(giai đoạn 1) cho Công ty TNHH Tân Tiến thực hiện dự án sản xuất kinh doanh
xây dựng bến bốc dỡ hàng hóa Cụm Cụm Công nghiệp và kho tàng bến bãi xã Tân
Tiến thành phố Vị Thanh tại Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của
UBND tỉnh Hậu Giang với diện tích giao đất là 8,403ha.
- Như vậy Cụm Công nghiệp và kho tàng bến bãi xã Tân Tiến thành phố Vị
Thanh được quy hoạch với diện tích khoảng 56,08ha. Trong đó, diện tích dành cho
3

dự án sản xuất kinh doanh và xây dựng bãi bốc xếp hàng hóa tại Cụm Công nghiệp
và kho tàng bến bãi xã Tân Tiến thành phố Vị Thanh khoảng 41,5ha theo Quyết
định số 02/QĐ.UBND ngày 04/01/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
I. Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh:
1. Các nhà đầu tư đăng ký với hình thức thuê đất:
Hiện có 09 nhà đầu tư đăng ký với hình thức thuê đất với tổng diện tích đất
thuê 17,95ha, tổng vốn đăng ký là 264 tỷ đồng, cụ thể:
* Các dự án đi vào hoạt động:
1.1. Công ty Cổ phần Bê tông Ly Tâm Hậu Giang;
- Ngày hoạt động chính thức: 19/6/2006;
- Diện tích thuê: 28.657,9m2;
- Số lao động: 50 lao động;
- Tổng vốn đầu tư: 24,9 tỷ đồng;
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất cấu kiện Bê tông, cống bê tông ly tâm,
cột điện bê tông dự ứng lực, cọc ống bê tông dự ứng lực và gạch lát vĩa hè;
- Hiện nay công ty hoạt động có hiệu quả.
1.2. Công ty Cổ phần xây dựng Công trình Giao thông 75.
- Ngày hoạt động chính thức: 20/11/2007;
- Diện tích: 4.886m2;
- Số lao động: 20 lao động;
- Tổng vốn đầu tư: 5 tỷ đồng;
- Ngành nghề kinh doanh: XD trạm trộn bê tông nhựa nóng 50 tấn/giờ;
- Hiện nay công ty không còn hoạt động (Công ty đã chuyển trạm trộn về
Cần Thơ để thi công công trình), nhưng Công ty đã nộp phí hạ tầng đến hết quý IV
năm 2012. Đến hết ngày 19/3/2013 thì Quyết định thuê đất hết thời gian cho thuê.
1.3. Công ty cổ phần 586 Hậu Giang.
- Ngày hoạt động chính thức: 02/5/2008;
- Diện tích thuê: 46.407,1m2;
- Số lao động: 85 lao động;
- Tổng vốn đầu tư: 20 tỷ đồng;
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất gạch Tuynen;
- Hiện nay công ty hoạt động có hiệu quả.
1.4. Công ty TNHH Honkawa Vina:
- Ngày hoạt động chính thức: 20/11/2009;
- Diện tích: 28.277m2;
4

- Số lao động: 50 lao động;
- Tổng vốn đầu tư: 16,7 tỷ đồng;
- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất thức ăn gia súc;
- Hiện nay công ty hoạt động có hiệu quả.
1.5. Công ty cổ phần Đồng Tâm.
- Ngày hoạt động chính thức: 01/7/2009;
- Diện tích thuê: 14.336m 2;
- Số lao động: 110 lao động;
- Tổng vốn đầu tư: 7,1 tỷ đồng;
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất tấm lợp phiro ximăng;
- Hiện nay công ty hoạt động có hiệu quả.
1.6. Công ty cổ phần đầu tư và dầu khí Miền Nam.
- Ngày hoạt động chính thức: năm 2008;
- Diện tích thuê: 14.336m 2;
- Số lao động: 120 lao động;
- Tổng vốn đầu tư: 15 tỷ đồng;
- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà máy sản xuất gạch lát vĩa hè;
- Hiện nay công ty không còn hoạt động từ năm 2011 cho đến nay, nhưng
Công ty đã nộp phí hạ tầng đến hết quý IV năm 2012. Đến hết năm 2058 thì Quyết
định thuê đất hết thời gian cho thuê.
* Các dự án tạm ngưng hoạt động:
1.7. Công ty TNHH Công Kỹ nghệ Thực phẩm Nữ Hoàng.
- Ngày hoạt động chính thức: 01/6/2008;
- Diện tích thuê: 29.252,3m2;
- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà máy chế biến và gia công hạt điều
xuất khẩu, muối nấm rơm xuất khẩu;
- Tổng vốn đầu tư: 125tỷ;
1.8. Công ty TNHH in Hậu Giang.
- Diện tích thuê: 6.759,9m2;
- Số lao động: 30 lao động;
- Tổng vốn đầu tư: 20 tỷ đồng;
Công ty đã chuyển nhượng tài sản cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết
Hậu Giang. Hiện công TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang đang lập thủ tục
xin thuê đất để đầu tư tại vị trí này.
* Dự án đang triển khai thực hiện:
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1.9. Công ty TNHH MTV Bách mỹ Nội Y.
- Diện tích thuê: 6.721m2;
- Vốn đầu tư: 30 tỷ đồng;
- Số lao động: 400 lao động (theo dự án đăng ký);
- Dự kiến Công ty sẽ hoạt động trong tháng 05/2012;
2. Các nhà đầu tư đăng ký với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng
đất:
Hiện có 03 nhà đầu tư đăng ký vào Cụm CN - TTCN dưới hình thức giao
đất có thu tiền sử dụng đất, với tổng diện tích đăng ký 6,74ha, chiếm 16%; tổng
vốn đăng ký đầu tư là 162,5tỷ đồng, gồm có:
2.1. Công ty TNHH Một thành viên TM - XD - DV Cửu Long Giang được
UBND tỉnh Hậu Giang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số
1748/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 với diện tích: 29.000m2, vốn đầu tư: 141tỷ đồng,
ngành nghề kinh doanh đầu tư xây dựng nhà máy chế biến khóm lát đóng hộp.
Nhưng đến nay Cty chưa nộp tiền sử dụng đất và chưa triển khai thực hiện dự án.
2.2. Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước và công trình đô thị Hậu
Giang được UBND tỉnh Hậu Giang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết
định số 1323/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 với diện tích là: 4.003,6m2, vốn đầu tư
3,5 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh đầu tư xây dựng xưởng sản xuất nước đóng
chai, xe cải tiến chuyên dùng chở rác, tấm đal bê tông đúc sẵn.
Hiện công ty đã thực hiện xong hạng mục san lấp mặt bằng và đang triển
khai xây dựng hạng mục văn phòng làm việc, nhưng đến nay chưa nộp tiền sử
dụng đất.
2.3. Công ty TNHH Đầu tư Đại Phát được UBND tỉnh Hậu Giang giao đất
có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định 453/QĐ/UBND ngày 17/3/2011 với tổng
diện tích là: 34.400m2, vốn đầu tư là 18 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh đầu tư xây
dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Nhưng đến nay Công ty chưa triển khai dự
án đầu tư và chưa nộp tiền sử dụng đất theo quy định.
Ngày 11 tháng 5 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Công
văn số 684/UBND-KTN của UBND tỉnh Hậu Giang về việc đầu tư xây dựng kho
thu mua, tạm trữ lúa, gạo Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị
Thanh, phường VII, thành phố Vị Thanh. Công văn 684/UBND-KTN thống nhất
chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư Đại Phát được chuyển đổi dự án từ “Dự án
đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lương thực, thức ăn gia súc và thủy sản” sang
“Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lương thực, kho thu mua, tạm trữ lúa,
gạo” tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh.
3. Các nhà đầu tư đang lập thủ tục xin đăng ký đầu tư vào Cụm CN TTCN với diện tích 1,0ha, chiếm 2%, gồm có:
3.1. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Hậu Giang.
- Diện tích giao đất: 7.300m2;
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- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ khoáng
và khu nhà xưởng sản xuất giống nấm ăn và nấm dược liệu;
- Tổng vốn đầu tư: 10,6 tỷ đồng;
3.2. Công ty TNHH MTV SX - TM Lê Phương.
- Diện tích xin thuê: 2.730m2;
- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất nhựa gia dụng Plastic;
- Tổng vốn đầu tư: 6 tỷ đồng.
4. Các nhà đầu tư đã khảo sát và chọn vị trí, với diện tích 10,14ha,
chiếm 24%, gồm có:
4.1. Cty Cổ phần Sản xuất kinh doanh và Xuất nhập khẩu Vĩnh Long.
- Diện tích xin thuê: 3,42ha;
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ;
4.2. Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ.
- Diện tích xin thuê: 6,08ha;
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phân hữu cơ.
II. Dự án Cụm Công nghiệp Kho tàng và Bến bãi xã Tân Tiến:
Hiện Công ty TNHH Tân Tiến đang triển khai thực hiện giai đoạn I theo
Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang (diện
tích giao đất đợt 1 là 8,403ha), kết quả như sau:
- Công ty đã thực hiện xong phần san lấp mặt bằng (giai đoạn I);
- Công ty đã thực hiện xong công tác khoan địa chất phục vụ cho bước thiết
kế thi công các công trình;
- Công ty đang tiến hành ép cọc thử tĩnh để triển khai ép cọc đại trà (đã ép
thử được 2 điểm);
- Dự kiến cuối tháng 5/2012 sẽ khởi công xây dựng các hạng mục công trình
theo dự án được duyệt.
C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
I. Đối với các dự án tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:
Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu
Giang thống nhất chủ trương thu hồi các dự án sau:
1. Dự án của Công ty TNHH Công Kỹ nghệ Thực phẩm Nữ Hoàng.
Dự án Công ty TNHH Công Kỹ nghệ Thực phẩm Nữ Hoàng được chuyển
nhượng lại từ Công ty Cổ phần Sinh học Thái Dương từ năm 2007, đến tháng 6
năm 2008 Công ty bắt đầu hoạt động. Hiện tại Công ty đã ngưng hoạt động khoảng
03 năm nay. Tất cả các hạng mục được đầu tư xây dựng đều xuống cấp và hư hỏng
nặng, xung quanh dự án cũng như trong khu vực dự án cỏ rất nhiều gây ô nhiễm
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môi trường, hơn nữa ban giám đốc và nhân viên không còn làm việc tại đây. Từ
khi chuyển nhượng cho đến nay, Công ty không nộp phí hạ tầng.
2. Dự án của Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Xây dựng Dịch vụ Cửu Long Giang.
Dự án này được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giao đất có thu tiền sử
dụng đất từ ngày 20 tháng 8 năm 2010, nhưng đến nay đã hơn 20 tháng Công ty
không nộp tiền sử dụng đất và không triển khai đầu tư xây dựng.
3. Công ty Cổ phần xây dựng Công trình Giao thông 75.
Hiện nay công ty không còn hoạt động và không có tài sản hay thiết bị máy
móc gắn liền với đất (Công ty đã chuyển trạm trộn đi nơi khác hoạt động), nhưng
do Công ty đã nộp phí hạ tầng đến hết quý IV năm 2012. Kiến nghị UBND tỉnh
cho chủ trương đến hết ngày 19/3/2013 sẽ thu hồi đất (Ngày Quyết định cho thuê
đất hết thời gian cho thuê).
4. Công ty cổ phần đầu tư và dầu khí Miền Nam.
Công ty không còn hoạt động từ năm 2011 cho đến nay, nhưng Công ty đã
nộp phí hạ tầng đến hết quý IV năm 2012. Kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương
đến đầu năm 2013 sẽ thu hồi đất, vì thời gian thuê đất đến hết năm 2058.
II. Công tác xử lý môi trường:
Dự án Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh được
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
ngày 30/6/2005 nhưng đến nay vẫn chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung
đạt tiêu chuẩn môi trường. Nguyên nhân do chưa có vốn thực hiện, các doanh
nghiệp hoạt động tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp sản xuất kinh doanh
các ngành nghề ít ô nhiễm, lượng nước thải ra không nhiều. Ủy ban nhân dân
thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xem xét bố trí nguồn để Ủy
ban nhân dân thành phố phân kỳ đầu tư cho phù hợp với công suất của các nhà đầu
tư đang hoạt động, đảm bảo nước thải thu gom về trạm để xử lý tránh gây ô nhiễm
môi trường trong tương lai.
Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ
công nghiệp thành phố Vị Thanh./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hậu Giang;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh HG;
- Lưu: VT, Cụm CN-TTCN.
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