
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:         /BQL-TNMT Sóc Trăng, ngày      tháng 12 năm 2021 

 
 
 

 

Kính gửi:   

- Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng;  

    - Công ty CP Thực phẩm Khang An; 

- Công ty CP Thuỷ sản sạch Việt Nam; 

- Công ty CP Chế biến thủy sản Tài Kim Anh; 

    - Công ty CP Thực phẩm Thái Hòa; 

    - Công ty CP Chế biếnthủy sản Thế Hệ Mới; 

- Công ty CP Kỹ thuật môi trường Kỷ Nguyên; 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại 

Công văn số 3084/UBND-TH ngày 11 tháng 12 năm 2021 về giá dịch vụ thoát 

nước thải trong khu công nghiệp An Nghiệp, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh triển khai áp dụng giá dịch vụ thoát 

nước thải trong khu công nghiệp An Nghiệp như sau: 

1. Giá dịch vụ thoát nước thải của khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc 

Trăng đã được Giám đốc Sở Tài chính ban hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 

và áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định số 52/QĐ-STC. Tuy 

nhiên tại thời điểm này, Tỉnh xảy ra dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn 

đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp,đặc biệt là các doanh nghiệp chế 

biến thủy sản. Do đó, từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021 giá dịch vụ 

thoát nước thải vẫn thực hiện theo giá cũ nhằm giảm bớt chi phí sản xuất kinh 

doanh cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản. 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, giá dịch vụ thoát nước thải trong khu 

công nghiệp An Nghiệp áp dụng theo Quyết định số 52/QĐ-STC của Sở Tài 

chính.  

3. Hiện nay, công suất của nhà máy xử lý nước thải tập trung chỉ 10.000 

m3/ngày và đủ đáp ứng lưu lượng xả thải của các nhà máy chế biến thủy sản 

hiện hữu theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Việc thực hiện giá dịch vụ thoát 

nước thải mới tại khu công nghiệp An Nghiệp là cơ sở để Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật môi trường Kỷ Nguyên (Chủ đầu tư) tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng công 

suất nhà máy xử lý nước thải tập trung đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất của 

một số nhà máy chế biến thủy sản (Công ty Khang An, Công ty QNL, Công ty 

Sao Ta, Công ty Hải Trí,…) chuẩn bị đi vào hoạt động trong năm 2022. 

V/v áp dụng giá dịch vụ thoát nước 

thải trong khu công nghiệp An Nghiệp 



Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuyển Công văn số 3084/UBND-

TH ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

đến các doanh nghiệp biết và thực hiện (Công văn được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử thành phần của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại địa 

chỉ truy cập https://kcn.soctrang.gov.vn). 

Rất mong các doanh nghiệp cùng phối hợp thực hiện tốt. 

 

Nơi nhận:   KT. TRƯỞNG BAN 

- Như trên;       PHÓ TRƯỞNG BAN 
- TT.Tỉnh Ủy, TT.HĐND tỉnh “để b/c”; 

- UBND tỉnh “để b/c”; 

- Sở TC, XD, TN&MT; 

- Cty TNHH DVMT An Nghiệp; 

- BLĐ, các phòng, Cổng TTĐT Ban;  

- Lưu:VT. 
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