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- Phía Tây : giáp đất sản xuất của dân;
- Phía Nam : giáp kênh thoát lũ Hồ Tôm và đất sản xuất của dân;
- Phía Bắc : giáp đường Lê Minh Công.
2. Diện tích tổng thể: 30 ha.
3. Danh mục các ngành nghề chủ yếu: chế biến thủy sản khô, đóng hộp, đông
lạnh xuất khẩu và sản xuất nước đá...
4. Nhiệm vụ thành lập:
- Xây dựng mới cụm chế biến hải sản sạch, sản xuất công nghiệp tập trung để
tạo môi trường thuận lợi thu hút các dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao, ít gây ô
nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương, tạo hướng phát triển
bền vững theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn;
- San lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình hạ tầng trong cụm như đường
giao thông, công trình cấp điện, công trình cấp thoát nước, mạng thông tin liên lạc, hệ
thống xử lý nước thải…đấu nối với các đầu mối hạ tầng bên ngoài cụm đảm bảo
đúng quy phạm, quy chuẩn hiện hành.
5. Định hướng thành lập:
Cụm chế biến hải sản sạch Tân Phước có các phân khu chức năng sau:
- Đất xây dựng nhà máy

: 60 - 70%;

- Đất xây dựng khu điều hành - dịch vụ : 2 - 5%;
- Đất xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng : 17 - 24%;
- Đất cây xanh

: 10 - 15%;

- Phòng cháy, chữa cháy: các cơ sở tự đầu tư hệ thống báo cháy cùng các loại
thiết bị, dụng cụ chữa cháy phù hợp với điều kiện và quy mô sản xuất của từng cơ sở
theo quy định hiện hành về công tác phòng cháy, chữa cháy.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thị xã La Gi lập quy hoạch chi tiết và lập Dự án đầu
tư Cụm chế biến hải sản sạch Tân Phước; tìm kiếm, mời gọi nhà đầu tư hạ tầng cụm
công nghiệp để huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế nhằm sớm triển khai
đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhanh chóng đưa cụm công nghiệp đi vào hoạt
động.

