
 

BQL CÁC KCN TỈNH SÓC TRĂNG  

TT HẠ TẦNG & DỊCH VỤ KCN ST  

 

Số:         /TB-TTHT&DVKCNST 

      V/v: tư vấn, cung cấp các dịch vụ 

       liên quan đến hoạt động sản xuất,                                                                                                                                                                                  

          kinh doanh của doanh nghiệp. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày      tháng     năm 2022 

 

 

 

 

               Kính gửi: - Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp; 

                                     - Công ty CP Bê tông Hà Thanh. 

 

Trung tâm Hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp Sóc Trăng được thành lập 

theo Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sóc Trăng, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

Ngòai chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý hạ tầng các công trình 

do nhà nước đầu tư, Trung tâm còn tổ chức và liên kết với đơn vị chức năng cung 

cấp các dịch vụ công, các dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp khu công 

nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu về các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường, 

lao động và các lĩnh vực liên quan khác, cụ thể:  

1. Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: 

a. Hồ sơ, thủ tục lĩnh vực Đầu tư: 

- Chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

- Cấp, điều chỉnh, cấp lại, hiệu đính, đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Hồ sơ xin thuê đất thực hiện dự án. 

- Hồ sơ thành lập doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). 

- Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng 

BCC 

- Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

b. Hồ sơ, thủ tục lĩnh vực Xây dựng: 

- Hồ sơ trình thẩm duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. 

- Giấy phép xây dựng. 

c. Hồ sơ, thủ tục lĩnh vực Lao động: Giấy phép lao động. 

  



 

2. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh: 

a. Hồ sơ, thủ tục lĩnh vực Bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy: Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, xin thẩm duyệt thiết kế 

phòng cháy chữa cháy. 

b. Các dịch vụ khác: 

- Phối hợp khám sức khỏe định kỳ, sàn lọc bệnh nghề nghiệp có sổ theo dõi 

sức khỏe cho người lao động. 

- Tuyển dụng lao động theo nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp. 

- Phối hợp tổ chức lớp tập huấn cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ Phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

- Phối hợp tổ chức lớp tập huấn cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ An toàn vệ 

sinh lao động. 

- Phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh – môi 

trường, chăm sóc cây xanh, phòng cháy chữa cháy,… tại khu công nghiệp do nhà 

nước đầu tư; 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh - môi trường, chăm sóc cây 

xanh, thảm cỏ, tổ chức sự kiện (động thổ, khai trương, khánh thành,…) và các 

dịch vụ liên quan khác. 

- Phối hợp đơn vị dịch vụ cung cấp hơi bão hòa cho hoạt động sản xuất. 

- Phối hợp đào tạo tin học, ngoại ngữ, các nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, giao 

tiếp, quản trị, quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh,… cho lao động và doanh 

nghiệp. 

- Phối hợp lắp đặt điện áp mái nhà cho doanh nghiệp. 

Với mong muốn đáp ứng kịp thời các dịch vụ phụ trợ trong quá trình hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Trung tâm Hạ tầng và Dịch vụ khu 

công nghiệp Sóc Trăng rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của tất cả nhà 

đầu tư, doanh nghiệp đối với các dịch vụ do Trung tâm cung cấp qua địa chỉ Km 

2126+500 quốc lộ 1A, đường N2 khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại 02993.663.399 hoặc 0903.075.349 (ông 

Đỗ Minh Tân Phó Giám đốc). 

Hân hạnh được phục vụ và đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp./. 
 

  

* Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BQL các KCN “để b/c”; 

- Cổng TTĐT BQL các KCN; 

- Lưu: BGĐ, VT. 

 

              PHÓ GIÁM ĐỐC 
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