
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP   Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 292 /UBND-KT Đồng Tháp, ngày  04 tháng 5 năm 2020 
V/v đầu tư dự án KCN Ba Sao,             

huyện Cao Lãnh 
 

Kính gửi:   

- Ban Quản lý Khu kinh tế; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Công Thương; 

- UBND huyện Cao Lãnh. 

                    

Xét Công văn số 79/KKT-QHXD ngày 15/4/2020 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế về việc đề xuất thực hiện chuẩn bị đầu tư Khu công nghiệp Ba Sao; 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất phương án đầu tư dự án Khu công nghiệp Ba Sao theo đề 

xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Công văn nêu trên, trong đó: 

- Ban Quản lý Khu kinh tế là chủ đầu tư thực hiện công tác lập quy hoạch 

chi tiết, chuẩn bị đầu tư và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật sử dụng phần vốn 

ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 (nếu có). 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) là 

chủ đầu tư hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

- Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng (thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế) 

là chủ đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn vay và vốn huy 

động hợp pháp khác.  

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai lập quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Khu công nghiệp 

Ba Sao, trình cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt theo quy định; kêu gọi 

doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Ba Sao. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính cân đối, bố trí vốn 

cho Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/KT (mqv). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
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