
UBND TỈNH AN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 321/TB-BQLKKT An Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2021 

THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp báo ngày 22/02/2021 

 Ngày 22/02/2021, 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 

Theo dõi, chỉ đạo Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường liên hệ và làm 

việc với UBND huyện Châu Thành để có biện pháp xử lý đối với việc thu hồi diện 

tích đất chồng lấn ranh của hộ bà Phùng Kim Đồng và bà Bê. 

Đôn đốc, nhắc nhở UBND TX.Tân Châu, xã Vĩnh Xương về biện pháp xử 

lý hộ dân (bà Ngọc) đỗ xe trên TL952 lấn chiếm đất công, tập kết thủy hải sản 

gây ô nhiễm môi trường khu TM-CN Vĩnh Xương. 

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của Chi nhánh Công ty Du lịch cựu chiến binh Việt Nam 

tại Nha Trang và Công ty CP Công nghệ sinh học Hong Yuan Việt Nam tại KCN 

Xuân Tô. 

 2. Giao Phó Trưởng ban Nguyễn Hồng Quang 

 Theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan tham mưu nội dung 

và mời Công ty TNHH Chang Woo Jin Vina và Công ty Cảng Bình Long làm 

việc về các thủ tục theo quy định đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, 

công tác môi trường và đầu tư của các Công ty. 

 3. Giao Phòng Quản lý đầu tư 

Liên hệ, đôn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh Đề án phát triển khu kinh 

tế cửa khẩu để tham mưu Lãnh đạo Ban văn bản đăng ký làm việc Thường trực 

UBND tỉnh thông qua Đề án. 

Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ Công ty CP Tập đoàn T&T sớm hoàn thiện hồ 

sơ chủ trường đầu tư dự án phát triển hạ tầng và lập quy hoạch chi tiết 1/500 KCN 

Vàm Cống gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, tham khảo các chính sách 

hỗ trợ ngoài hàng rào KCN từ các tỉnh bạn như Sóc Trăng, Trà Vinh và Đồng 

Tháp để nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong 

các KCN phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đúng theo quy định. 

Phối hợp các phòng chuyên môn nghiên cứu, xây dựng, tham mưu Lãnh 

đạo Ban phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp có nhiều nhà 

đầu tư cùng đăng ký tại 01 khu đất hoặc vị trí đắc địa trong KCN, khu chức năng 

thuộc KKTCK. 
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Tham mưu Lãnh đạo Ban văn bản lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc xin thuê thêm đất mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH MTV 

Ngân Ý An Phú. 

4. Giao Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp đại diện KCN Bình Hòa thống nhất phương án sửa chữa 

ba-ri-e khu vực cổng chính KCN Bình Hòa đúng theo quy định và đảm bảo mỹ 

quan cho khu vực. 

5. Giao Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu Phó Trưởng ban Trần Quốc Thanh làm việc với Phòng chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh về giải quyết tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho hộ 

ông Tranh thuộc dự án SLMB KCN Bình Long. Đồng thời, phối hợp với Văn 

phòng liên hệ với UBND huyện Châu Thành, đôn đốc huyện ban hành Quyết định 

bồi thường bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Nguyễn Văn Thình 

thuộc DA SLMB KCN Bình Hòa làm cơ sở để chi bồi thường cho hộ dân đúng 

quy định. 

Liên hệ, trao đổi với phòng chuyên môn Cục thuế tỉnh để có biện pháp xử 

lý đối với việc Công ty TNHH Chang Woo Jin Vina không tự nguyện chấp hành 

nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính; qua đó, tham mưu Lãnh đạo Ban mời và 

làm việc với Công ty. 

6. Giao Phòng Quản lý Doanh nghiệp 

Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Cửa khẩu Tịnh Biên rà soát, nghiên cứu, 

thống nhất cách giải quyết, tham mưu Phó Trưởng ban Nguyễn Hồng Quang về 

xử lý tài sản, hàng hóa tồn đọng của Công ty Á Đông, Thiên Thiên Phú, An Biên 

tại Khu Thương mại Tịnh Biên. 

Tham mưu Lãnh đạo văn bản thống nhất cho Công ty TNHH TM-DV XNK 

Dương Lan được điều chỉnh mục tiêu dự án của Công ty tại Khu TM-DV cửa 

khẩu Khánh Bình và hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục đầu tư đúng theo 

quy định. 

 7. Đại diện KCN Bình Hòa và Bình Long 

 Theo dõi tình hình người lao động, công tác cách ly, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN. 

Tiếp tục phối hợp các phòng chuyên môn của Ban Quản lý Khu kinh tế và 

các ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương thường xuyên nắm và 

báo cáo tình hình hoạt động khu công nghiệp; phản ánh, tham mưu Lãnh đạo để 

xử lý kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa 

cháy (PCCC), tệ nạn xã hội, môi trường, ATTP và nhất là tình hình lao động, đình 

công, lãng công trong Khu công nghiệp. 

8. Trung tâm Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp 

Xây dựng lịch làm việc với Công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia Bình 

Dương (NHO) và các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Bình Hòa về phản ảnh 

giá nước thải của các doanh nghiệp. 
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Rà soát lại các chủ trương đầu tư các dự án thuộc KCN, KKTCK đã được 

Sở KH&ĐT, UBND tỉnh phê duyệt để sớm triển khai thực hiện. 

 9. Các Ban Quản lý cửa khẩu 

 Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động các doanh nghiệp tại các khu chức 

năng khu kinh tế cửa khẩu kịp thời phối hợp các phòng chuyên môn thực hiện 

công tác quản lý nhà nước theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo 

tham mưu Lãnh đạo cho ý kiến thực hiện. 

 Tiếp tục đầu mối phối hợp các đơn vị quản lý cửa khẩu tham mưu Lãnh đạo 

thực hiện thống nhất quản lý các hoạt động tại cửa khẩu Tịnh Biên, Khánh Bình và 

Vĩnh Xương; nhất là công tác phòng chống dịch bệnh, các hoạt động qua lại tại 

cửa khẩu theo quy định. 

 Trên đây là ý kiến kết luận tại cuộc họp báo ngày 22/02/2021 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Công Giát 
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