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THÔNG BÁO 

Về việc nhà đầu tư đăng ký thực hiện  

dự án chế biến thực phẩm tại Khu công nghiệp Bình Hòa  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Thực hiện nội dung Thông báo số 366/TB-VPUBND ngày 20/8/2020 về ý 

kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư thì để đảm bảo công 

khai, minh bạch trong việc kêu gọi đầu tư tại các KCN, KKTCK giao Ban Quản 

lý Khu kinh tế rà soát thực hiện công khai thông tin về khu đất, công năng kêu 

gọi đầu tư, quy hoạch được duyệt; trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng đăng ký 

tại 01 khu đất hoặc vị trí đắc địa thì nghiên cứu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư theo quy định.   

Hiện KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành  có quy mô là 132 ha (trong đó 

đất công nghiệp cho thuê: 100 ha), diện tích đất đã cho thuê 94 ha (tỷ lệ lắp đầy 

đạt 94%), diện tích còn lại có thể cho thuê khoảng 6,3 ha (Lô C2: 1,1 ha; Lô K: 

1,7 ha; Lô C6: 3,5 ha). 

Đến ngày 22 tháng 10 năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế có nhận được văn 

bản đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Công nghệ Sông Hương 

về việc xin thuê đất đầu tư tại Lô C6 KCN Bình Hòa gồm các nội dung như sau:  

- Thực hiện dự án chế biến thực phẩm. 

- Diện tích đất: 35.500 m2, tại Lô C6, KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang. 

- Các mục tiêu Công ty thực hiện: 

+ Xây dựng Nhà máy 1: chế biến các sản phẩm nông sản (kiệu, dưa leo, 

ớt, cải) của tỉnh để cung cấp thị trường nội địa qua kênh siêu thị,…(diện tích cần 

dùng 10.000 m2). Dự kiến khởi công tháng 3/2022 và hoàn thành xây dựng Nhà 

máy 1 là tháng 12/2022. 

+ Xây dựng Nhà máy 2: chế biến các sản phẩm nông sản (cà pháo, mắm 

ruốc, củ kiệu) của tỉnh để xuất khẩu nước ngoài cho thị trường Châu Âu, Mỹ, 

Úc,… (diện tích cần dùng 10.000 m2).  Dự kiến khởi công tháng 3/2023 và hoàn 

thành xây dựng Nhà máy 1 là tháng 09/2023. 



+ Xây dựng Nhà máy 3: mở rộng Nhà máy hiện tại ở TP. Hồ Chí Minh, 

khi quá tải và chuyển toàn bộ hoạt động của Nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh về 

An Giang sau khi hết thời hạn hoạt động (diện tích cần dùng 10.000 m2). Dự 

kiến khởi công tháng 3/2025 và hoàn thành xây dựng Nhà máy 1 là tháng 09/2025. 

Nay Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước có mong muốn đề xuất thực hiện dự án tại khu đất nêu trên (Lô C6) vui 

lòng có văn bản đề xuất dự án gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang để 

xem xét thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. 

- Địa chỉ: số 02, đường số 20, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. Điện thoại liên lạc: 0296. 3943623. 

- Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ban hành Thông báo). Nếu sau thời 

gian này mà chưa có nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất thì Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh An Giang sẽ xem xét, đánh giá các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, thực 

hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với 

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Công nghệ Sông Hương (nếu đáp ứng các 

điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng,...) 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn nội dung thông báo 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước có mong muốn đề xuất thực hiện dự án tại khu đất nêu trên. 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang thông báo đến các nhà đầu tư 

được biết. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ngành tỉnh; 

- UBND huyện Châu Thành; 

- Công ty TNHH CBTP CN Sông Hương; 

- TB, các PTB; 

- Trung tâm và các phòng: VP, QLĐT, QLDN; 

- Website BQLKKT; 

- Lưu: VT, QLDN. 
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