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THÔNG BÁO
Ý kiến Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế
tại cuộc họp báo ngày 27/7/2020
Ngày 27/7/2020, 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 với Sở Tài nguyên Môi trường về việc xác định nghĩa vụ
tài chính đối với các doanh nghiệp trong Khu thương mại Tịnh Biên.
2. Giao Phó Trưởng ban Nguyễn Hồng Quang
Chủ trì làm việc với các sở, ngành liên quan về thủ tục đầu tư điện năng
lượng mặt trời áp mái của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
Theo dõi, chỉ đạo phòng chức năng khảo sát tình hình triển khai thực hiện
đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của Công ty TNHH Thương mại Đức Thành
Long Bình và Công ty TNHH MTV Ngân Ý An Phú.
Làm việc với Công ty TNHH Á Đông và Công ty TNHH MTV Xuất nhập
khẩu Mỹ Nhựt về xử lý hàng hóa tồn đọng trong Khu thương mại Tịnh Biên.
3. Giao Phòng Quản lý đầu tư
Chủ trì, phối hợp phòng Quản lý Doanh nghiệp, Văn phòng tham mưu
Lãnh đạo Ban viết bài báo giới thiệu về hoạt động của Khu thương mại Tịnh
Biên trên cổng thông tin cơ quan và các phương tiện thông tin phù hợp khác,
xem nguồn bố trí thanh toán kinh phí thực hiện đăng tải các bài giới thiệu trên.
4. Giao Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
Tham mưu Lãnh đạo có văn bản gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc
phân luồng giao thông khu vực cầu Long Bình.
Đôn đốc Sở Xây dựng sớm thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Quy
định Quản lý theo Đồ án quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
đến năm 2030. Đôn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh Đề án nâng cấp cửa khẩu
đường bộ Vĩnh Xương lên cửa khẩu quốc tế đường bộ để gửi UBND tỉnh (trước
ngày 25/8/2020) trình Bộ Ngoại giao thẩm định.

Khảo sát, đề xuất duy tu, sửa chữa đoạn sụt lún đường nội bộ và cổng hàng
rào Khu thương mại Tịnh Biên.
Tiếp nhận hồ sơ bàn giao công trình Trạm Kiểm soát liên hợp đường sông
cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Trạm nổi) của BCH Bộ đội Biên phòng làm cơ
sở gửi Sở Tài chính bố trí vốn sửa chữa năm 2021.
5. Giao Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Thống nhất các nội dung báo cáo đối với Công ty TNHH Đầu tư Đông
Dương, trình ký Lãnh đạo Ban ký gửi UBND tỉnh.
Tham mưu Lãnh đạo nội dung làm việc trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi
trường về việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà đầu tư tại Khu thương
mại Tịnh Biên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo đề xuất UBND
tỉnh tổ chức buổi làm việc.
6. Giao Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Chủ trì, phối hợp phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Quy
hoạch và Xây dựng tham mưu Lãnh đạo về các nội dung: chuyển nhượng dự án,
ký quỹ thực hiện dự án, miễn tiền sử dụng đất trong thời gian xây dựng cơ bản
theo đúng quy định.
Tham mưu Lãnh đạo có văn bản báo cáo UBND tỉnh khi chấp thuận chủ
trương cho nhà đầu tư vào đầu tư tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu.
Chủ trì, phối hợp phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu,
tham mưu Lãnh đạo việc lập Biên bản ghi nhớ (thông tin về tiền ký quỹ, thu phí
hạ tầng...) trước khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công
nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu.
Tiếp tục liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung ký quỹ của Công ty
TNHH Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Thủ Tuyền.
Phối hợp các đơn vị cửa khẩu khảo sát thực tế tình hình đầu tư xây dựng
của Công ty TNHH Thương mại Đức Thành Long Bình và Công ty TNHH
MTV Ngân Ý An Phú và việc đưa vào hoạt động, báo cáo Lãnh đạo Ban cho ý
kiến.
7. Giao Ban Quản lý Khu thương mại Tịnh Biên
Làm việc, trao đổi với các ngành chức năng về hoạt động của Khu thương
mại Tịnh Biên, thời gian mở cửa, xây dựng phương án lực lượng bảo vệ báo cáo
Lãnh đạo Ban xem xét.
Thực hiện cắm bảng tải trọng các trục đường; sửa chữa bảng hiệu trước
cổng Khu thương mại Tịnh Biên. Tháo dỡ hàng rào tole của Công ty TNHH
MTV Thương mại Dịch vụ Quốc Thông.

Trên đây là ý kiến kết luận tại cuộc họp báo ngày 27/7/2020 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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