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THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp ngày 22/6/2021 

 Ngày 22/6/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế họp Lãnh đạo Ban và các phòng 

chuyên môn về việc xử lý các khó khăn, vướng mắc của các phòng chuyên môn 

trong thực hiện nhiệm vụ cần xin ý kiến thống nhất của Lãnh đạo Ban. Qua trao 

đổi, thảo luận 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 

Theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục kiểm tra, làm việc, hướng 

dẫn các doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 theo đúng quy định, trong đó đề nghị doanh nghiệp xây dựng và thực 

hiện ngay kế hoạch test nhanh kháng nguyên cho 20% người lao động, kế hoạch 

thành lập khu cách ly tập trung tại từng doanh nghiệp, đồng thời lập danh sách 

tiêm phòng vắc xin cho 100% người lao động gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế. 

Theo dõi, chỉ đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp xem xét về việc xin điều 

chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tiến độ, quy mô,...) của Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Thủ Tuyền. 

 2. Giao Phó Trưởng ban Trần Quốc Thanh 

 Theo dõi, chỉ đạo Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường làm việc với 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Thủ Tuyền về việc thống 

nhất xác định nghĩa vụ tài chính của công ty.  

Theo dõi, chỉ đạo Phòng Quản lý Đầu tư, Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường làm việc với Sở Tài chính về về việc đấu giá cho thuê đất tại bến tạm âu 

thuyền cống cây dương. 

Chỉ đạo Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Quy 

hoạch và Xây dựng, BQL cửa khẩu Tịnh Biên theo dõi, có văn bản đôn đốc gửi 

UBND huyện Tịnh Biên về việc xử lý vi phạm của Công ty TNHH MTV Nguyễn 

Việt Nghĩa và Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương. 

 3. Giao Phòng Quản lý đầu tư 

Tham mưu Lãnh đạo trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các 

phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế 

cửa khẩu.  
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Tổng hợp ý kiến của các sở ngành, tham mưu Lãnh đạo ban hành Quyết 

định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và Tổ an toàn Covid-19 tại các khu 

công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. 

4. Giao Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu Lãnh đạo làm việc trực tiếp với Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ nông nghiệp Thủ Tuyền vào ngày 23/6/2021 về việc xác định nghĩa vụ 

tài chính, hoàn chỉnh biên bản họp thống nhất với các sở ngành và công ty, tham 

mưu Lãnh đạo báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tham mưu Lãnh đạo làm việc với Cục thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên 

Môi trường về việc thuê đất và thực hiện các chính sách ưu đãi của Công ty 

TNHH Thương mại và XNK An Biên, thống nhất nội dung với các sở ngành báo 

cáo, xin ý kiến UBND tỉnh và thông tin đến doanh nghiệp. 

5. Giao Phòng Quản lý Doanh nghiệp 

Phối hợp Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham gia cuộc họp 

ngày 23/6/2021 với Công ty Thủ Tuyền, qua kết quả làm việc, tham mưu Lãnh 

đạo về việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty. 

Tổng hợp ý kiến của sở ngành, tham mưu lãnh đạo ban hành kế hoạch tổ 

chức khu vực cách ly tập trung tại các khu công nghiệp, về kinh phí thực hiện đề 

nghị Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh từ nguồn phòng, chống thiên tai 

dịch bệnh. 

Phối hợp BQL cửa khẩu Tịnh Biên liên hệ với Công ty Cổ phần Sản xuất 

Thương mại XNK Hòa Thắng về việc đăng ký lịch làm việc với UBND tỉnh nhằm 

làm rõ các nội dung liên quan dự án tại khu dịch vụ Khu công nghiệp Xuân Tô. 

6. Giao Ban Quản lý cửa khẩu Tịnh Biên 

Làm việc, khảo sát thực tế hiện trạng xây dựng của Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại Ngọc Hùng tại Khu công nghiệp Xuân Tô, phối hợp các 

phòng chuyên môn báo cáo Lãnh đạo để có hướng xử lý. 

7. Giao Văn phòng 

Nghiên cứu, phối hợp Sở Thông tin Truyền thông, các đơn vị liên quan về 

việc lập trình phần mềm, ứng dụng để quản lý hiệu quả việc khai báo y tế của 

công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo mô 

hình của một số tỉnh khác đã thực hiện. 

Tham mưu Lãnh đạo có văn bản gửi UBND huyện: Châu Thành, Châu Phú 

đề nghị xử lý, không để các hộ buôn bán hàng rong trước công khu công nghiệp 

để đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid-19. 

Mời 04 doanh nghiệp FDI có số lượng công nhân nhiều làm việc nắm lại 

tình hình doanh nghiệp thực hiện theo nội dung cuộc giám sát, hướng dẫn ngày 
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16/6/2021 của Tổ Kiểm tra công tác phòng, chống dịch khu, cụm công nghiệp, 

khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu. 

 Nhắc nhở các phòng, ban rà soát các văn bản chỉ đạo của cấp trên đối với 

các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu để giải quyết hết 

thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế. 

 Trên đây là ý kiến kết luận tại cuộc họp ngày 22/6/2021 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 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

                                                                                        

       Hồ Hải Đăng 
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