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THÔNG BÁO
Ý kiến Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế
tại cuộc họp báo ngày 07/7/2020
Ngày 07/7/2020, 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 Trần Quốc Thanh
Chủ trì làm việc Công an tỉnh về việc kiểm tra, nghiệm thu công tác PCCC
Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy tại KCN Bình Hòa.
2. Giao Phó Trưởng ban Nguyễn Hồng Quang
Làm việc Công ty TNHH Đầu tư Đông Sài Gòn, yêu cầu Công ty giải trình
cụ thể về nguồn gốc nguyên liệu đầu vào của dự án và Công ty TNHH Tập Đoàn
Kim Lĩnh Phát về việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án tại
KCN Bình Hòa.
Chủ trì làm việc các sở, ngành nội dung liên quan đến việc xin bến thủy, âu
thuyền của Công ty TNHH MTV Nguyễn Việt Nghĩa và khảo sát thực tế để có ý
kiến đề xuất UBND tỉnh.
3. Giao Phòng Quản lý đầu tư
Đôn đốc Công ty Cổ phần tập đoàn T&T khẩn trương điều chỉnh chi tiết quy
hoạch 1/500 dự án đầu tư phát triển hạ tầng KCN Vàm cống gửi Bộ chỉ huy Quân
sự tỉnh báo cáo xin ý kiến thống nhất thực hiện dự án từ Bộ tư lệnh Quân Khu 9.
Hoàn chỉnh quy chế phối hợp tại Khu thương mại Tịnh Biên theo ý kiến đóng
góp của các sở ngành liên quan để tham mưu lãnh đạo ban hành.
Phối hợp Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện
dự án: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình, Hạ tầng Khu tái định cư mở
rộng Vĩnh Xương mở rộng.
4. Giao Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
Tham mưu lãnh đạo có văn bản gửi Sở Xây dựng sớm thẩm định hồ sơ dự án
Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình, Hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh
Xương mở rộng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch.

Xem xét tham mưu Lãnh đạo Ban về nội dung đề nghị lập quy hoạch 1/500
của Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương.
Làm việc Công ty TNHH TM&DV Nông nghiệp Thủ Tuyền về nội dung san,
ủi mặt bằng, dọn cỏ, phát hoang và cam kết không triển khai thi công khi chưa
được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy phép xây dựng.
Tham mưu lãnh đạo có văn bản yêu cầu Công ty TNHH An Giang Samho lập
hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng đối với 02 hạng mục: Kho chứa rác thải sản
xuất và kho hóa chất.
Chủ trì phối hợp phòng Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý Tài nguyên và Môi
trường, Ban Quản lý Khu Thương mại Tịnh Biên tham mưu Lãnh đạo Ban mời sở
ngành liên quan làm việc về nội dung xin bến thủy, âu thuyền của Công ty TNHH
MTV Nguyễn Việt Nghĩa để báo cáo UBND tỉnh.
5. Giao Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Tham mưu lãnh đạo có văn bản gửi và phối hợp Công an tỉnh kiểm tra công
tác Phòng cháy chữa cháy của Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy do Công ty
đã đi vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu công tác Phòng cháy chữa cháy.
Liên hệ Cục Thuế tỉnh nắm thông tin về việc miễn giảm tiền thuê đất của
Công ty Cổ phần Điện nước An Giang giai đoạn từ 08/02/2016 đến 23/3/2020.
Đôn đốc tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá tác động môi trường
KCN Bình Hòa theo kết luận của Hội đồng để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường
phê duyệt.
Tham mưu Lãnh đạo có văn bản về thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất thực
hiện giai đoạn 3 của Công ty TNHH May mặc Lu An đề nghị Sở Tài nguyên và
Môi trường, Cục Thuế tỉnh có ý kiến và thông qua tập thể lãnh đạo Ban báo cáo
UBND tỉnh.
6. Giao Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Tham mưu lãnh đạo mời làm việc Công ty TNHH Thương mại DFS Việt
Nam trao đổi về thực hiện dự án tại Khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Khánh
Bình; Công ty Cổ phần Đầu tư Sâm Cầm về việc đăng ký đầu tư kinh doanh nhà
xưởng, văn phòng điều hành tại Khu công nghiệp Bình Hòa và Công ty TNHH
Đầu tư Đông Sài Gòn về việc hoàn trả hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư của Công ty.
Thông tin hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào Khu công
nghiệp, Khu chức năng Khu kinh tế cửa khẩu về việc thực hiện nộp tiền thuế phi
nông nghiệp theo quy định pháp luật.

7. Giao Văn phòng
Phối hợp phòng Quản lý Doanh nghiệp liên hệ Trung tâm xúc tiến Thương
mại và Đầu tư, địa phương có liên quan tham mưu Lãnh đạo Ban cung cấp và đăng
tải thông tin để phục vụ công tác xúc tiến mời gọi đầu tư vào Khu công nghiệp,
khu chức năng Khu kinh tế cửa khẩu.
Tham mưu Lãnh đạo Ban Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng
giai đoạn 2015-2019; triển khai đến các tập thể, cá nhân có thành tích được công
nhận từ Bằng khen UBND tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Bộ trở
lên (giai đoạn 2015 – 2019) thực hiện Báo cáo tóm tắt thành tích để hoàn chỉnh nội
dung tài liệu Hội nghị theo quy định và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến theo
Kế hoạch.
8. Trung tâm Đầu tư phát triển Hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp
Liên hệ Công ty TNHH Trường Thắng sửa chữa 02 trụ điện bị hỏng tại Khu
công nghiệp Bình Hòa.
Trên đây là ý kiến kết luận tại cuộc họp báo ngày 7/7/2020 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.
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