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THÔNG BÁO 

Ý kiến Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế  

tại cuộc họp báo ngày 17/6/2020 

  

Ngày 17/6/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế họp báo kiểm tra kết quả thực 

hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Sau khi Văn phòng báo cáo tổng hợp, ý kiến 

đề xuất của các phòng, ban, đơn vị, bộ phận trực thuộc và lãnh đạo cơ quan, 

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế - Nguyễn Thanh Cường kết luận như sau: 

1. Giao Phó Trưởng ban Nguyễn Hồng Quang 

Làm việc cùng Sở, ngành liên quan về việc dựng tượng phật của Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhật khẩu Nguyễn Khoái (Dương Lan) để có 

hướng xử lý và thực hiện theo quy định. 

Làm việc Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường về nghĩa vụ thuế và 

miễn giảm tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong Khu Thương 

mại Tịnh Biên. 

2. Giao Phòng quản lý Quy hoạch và Xây dựng 

Phối hợp Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình tham mưu Lãnh đạo làm việc 

cùng UBND huyện An Phú và Thị trấn Long Bình về việc dựng tượng phật của 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhật khẩu Nguyễn Khoái (Dương 

Lan) khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo 

có văn bản gửi các Sở, ngành đóng góp ý kiến. 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân công trình: Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu 

Khánh Bình, Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Long. 

Làm mới bảng công bố quy hoạch Khu thương mại Công nghiệp Vĩnh 

Xương đảm bảo vẻ mỹ quan. 

Tham mưu Lãnh đạo Ban có văn bản gửi các doanh nghiệp tại các Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu chấn chỉnh việc xây dựng: phải được cấp 

giấy phép xây dựng mới tiến hành thi công. 

Hỗ trợ, hướng dẫn Công ty TNHH Trường Thắng thực hiện các thủ tục cấp 

giấy phép xây dựng nhà kho thuộc khu đất nhà kho và quyền khai thác cầu tàu 

tại Khu công nghiệp Bình Hòa. 

3. Giao Phòng Quản lý doanh nghiệp 

Tham mưu Lãnh đạo có văn bản gửi Công ty CP Đầu tư Đông Sài Gòn yêu 

cầu Công ty giải trình rõ nguồn nguyên liệu đầu vào của dự án. 



 Tham mưu Lãnh đạo có tờ trình UBND tỉnh bổ sung quy hoạch ngành 

nghề đối với dự án của Công ty TNHH Tập đoàn Kim Lĩnh Phát. 

Tham mưu Lãnh đạo báo cáo UBND tỉnh về tình hình thu hút đầu tư tại lô 

C2 Khu công nghiệp Bình Hòa. 

Hỗ trợ Công ty TNHH Oriental Garment và Công ty Spectre (Đan Mạch) 

sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Hòa. 

4. Giao Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu Lãnh đạo làm việc các Sở, ngành liên quan các nội dung liên 

quan đến xây dựng các Kiot, cho thuê lại đất công của Công ty TNHH Đầu tư 

Đồng Dương để tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh. 

Tham mưu Lãnh đạo nội dung làm việc Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi 

trường về nghĩa vụ thuế và miễn giảm tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp 

hoạt động trong Khu Thương mại Tịnh Biên. 

Theo dõi, kiểm tra giám sát tình hình xã thải Công ty TNHH Thương mại 

Hải Thịnh, Công ty TNHH MTV XNK Nguyễn Khoái (Dương Lan) và các 

doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Long, kịp thời chấn chỉnh khi có dấu 

hiệu vi phạm tránh sự phản ánh của người dân. 

Rà soát, báo cáo nội dung liên quan đến 14 hộ dân chưa nhận tiền bồi 

thường đối với dự án Khu công nghiệp Bình Long, tham mưu Lãnh đạo Ban 

tiến hành làm việc với Thanh Tra tỉnh, UBND huyện Châu Phú và các Sở, 

ngành liên quan về vấn đề tiền bồi thường. 

5. Giao Phòng Quản lý Đầu tư 

Làm việc Sở Tài chính sớm hoàn chỉnh Đề án giá thu tiền hạ tầng Khu 

Thương mại – Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình, tham mưu Lãnh đạo ban trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

Hoàn chỉnh Đề án thu phí qua lại cửa khẩu tham mưu Lãnh đạo Ban gửi 

các Sở, ngành đóng góp ý kiến. 

6. Giao Văn phòng 

Hoàn chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan trình Lãnh đạo phê duyệt. 

Rà soát, kịp thời cập nhật các thông tin tiếp cận quy hoạch, chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp thực hiện công bố, công khai trên Công thông tin điện tử của 

cơ quan. 

7. Giao Trung tâm Đầu tư phát triển Hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp 

Làm việc Công ty TNHH MTV Năng lượng Thái Bình Dương về việc thu 

phí sử dụng hạ tầng kỹ thuật. 

Tham mưu Lãnh đạo đôn đốc Sở Xây dựng sớm có văn bản về ý kiến đối 

với giá xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Long, gửi Sở Tài chính thẩm 

định làm cơ sở trình UBND phê duyệt. 



8. Khu công nghiệp Bình Hòa 

Theo dõi và thường xuyên báo cáo, tham mưu Lãnh đạo về tình hình lao 

động của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp; giám sát, kiểm tra việc xây 

dựng các hạng mục công trình của các doanh nghiệp nếu chưa được cấp giấy 

phép, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban xử lý. 

9. Khu công nghiệp Bình Long 

Theo dõi và thường xuyên báo cáo, tham mưu Lãnh đạo về tình hình lao 

động của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp; giám sát tình hình hoạt động 

của Công ty Chang Woo Jin Vina và các doanh nghiệp trong KCN về việc đảm 

bảo các quy định pháp luật về môi trường. 

Trên đây là ý kiến kết luật của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Văn 

phòng thông báo đến các phòng, đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TB và các PTB; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

TL.TRƯỞNG BAN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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