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Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN An Nghiệp - giai đoạn 1 với công 

suất 4.000 m3/ngày được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đến năm 2010 

với nhu cầu phải nâng công suất nhà máy xử lý nước thải lên 10.000 m3/ngày 

nhưng tại thời điểm đó ngân sách tỉnh còn hạn chế cộng với chủ trương cắt giảm 

đầu tư công theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ nên 

ngân sách tỉnh không thể bố trí được vốn đầu tư. Trước áp lực nước thải các doanh 

nghiệp ngày càng tăng, Ban Quản lý báo cáo và được UBND tỉnh chấp thuận, 

trình Thủ tướng chính phủ đồng ý đưa dự án “Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải 

tập trung KCN An Nghiệp” vào danh mục đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

(Công văn số 751/TTg-KTN ngày 27/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ). Trên cơ 

sở đó, Ban Quản lý tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện đấu thầu, triển 

khai dự án theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về 

đầu tư theo hình thức đối tác công tư.  

Ban Quản lý các khu công nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền làm 

đại diện cơ quan nhà nước theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND tỉnh ngày 

25/5/2015 ký kết hợp đồng B.O.T với nhà đầu tư là Công ty Cổ phần kỹ thuật môi 

trường Kỷ Nguyên (gọi tắt là Cty Kỷ Nguyên) để thực hiện dự án Dự án đầu tư 

nâng cấp nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2, Công suất từ 4.000 m3/ngày.đêm 

lên 10.000 m3/ngày tại KCN An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng (Hợp đồng BOT ký ngày 

03/12/2015).  

Theo hợp đồng, Cty Kỷ Nguyên (thành lập doanh nghiệp dự án là Cty 

TNHH DVMT An Nghiệp để quản lý, vận hành dự án) phải nâng cấp nhà máy xử 

lý nước thải giai đoạn 1, nâng công suất từ 4.000 lên 10.000 m3/ngày và công 

nghệ xử lý đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn xả thải QCVN 40:2011 cột 

A. Tổng vốn đầu tư của dự án là 97 tỷ đồng (phần tham gia của nhà nước là giai 

đoạn 1: 28,57 tỷ đồng, không được tính trong giá thành xử lý nước thải). Dự án 

đưa vào vận hành tháng 5/2017 và được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại 

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 01/01/2020.  

Đến thời điểm tháng 01/2020, Cty TNHH DVMT An Nghiệp đã hoàn thành 

trách nhiệm của nhà đầu tư và bắt đầu triển khai áp dụng thu giá xử lý nước thải 

V/v thực hiện hợp đồng dự án B.O.T 

đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý nước 

thải tập trung KCN An Nghiệp  



theo hợp đồng BOT và lộ trình tăng giá. Đồng thời, giá này cũng đã được Sở, 

ngành thẩm định lại tại thời điểm dự án hoàn thành quyết toán. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến các doanh nghiệp về Hợp 

đồng dự án BOT Đầu tư nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 công suất 

từ 4.000 lên 10.000 m3/ngày tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng để 

biết và thực hiện. 

Đính kèm: Hợp đồng B.O.T  Đầu tư nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 công 

suất từ 4.000 lên 10.000 m3/ngày tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng, ngày 

03/12/2015. 

Nơi nhận:   KT. TRƯỞNG BAN 

- Như trên;       PHÓ TRƯỞNG BAN 
- BLĐ, các phòng;  

- Lưu: VT. 
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