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THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp báo ngày 28/4/2021 

 Ngày 28/4/2021, 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 Nguyễn Hồng Quang 

Theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn về việc xử lý tài sản gắn liền trên 

đất trường hợp Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Hùng và việc triển 

khai thực hiện phiếu thăm dò ý kiến các doanh nghiệp cấp 1 trong Khu thương mại 

Tịnh Biên. 

Theo dõi, chỉ đạo Văn phòng xây dựng kế hoạch học tập kinh nghiệm tại Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Long. 

 2. Giao Phó Trưởng ban Trần Quốc Thanh 

Theo dõi, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các 

phòng ban xây dựng kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh 

vực đất đai và môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. 

 3. Giao Phòng Quản lý đầu tư 

Sau khi có văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên hệ Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh sớm có văn bản cho chủ trương về nội dung đấu giá quyền sử dụng 

đất tại các khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu.  

Đôn đốc, nhắc nhở Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T sớm gửi hồ sơ đề xuất 

chủ trương đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống. 

4. Giao Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu văn bản gửi Sở Tư pháp về hiệu lực pháp lý của Quyết định 

12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 so với Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 

03/4/2017 của Chính phủ làm cơ sở trả lời cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ nông nghiệp Thủ Tuyền. 

Theo dõi, hỗ trợ giao đất cho Công ty TNHH MTV Diễm Việt Nghĩa thực 

hiện dự án tại Khu dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Bình Long. 

Rà soát, báo cáo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp tại 

Khu Thương mại Tịnh Biên. 

Chủ trì, phối hợp các phòng ban xây dựng kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực đất đai và môi trường tại các khu công nghiệp, khu 

kinh tế cửa khẩu. 

 



2 

 

5. Giao Phòng Quản lý Doanh nghiệp 

Nghiên cứu, tham mưu về việc giải quyết, xử lý tài sản, hàng hóa tồn đọng 

của các doanh nghiệp tại Khu Thương mại Tịnh Biên. 

Phối hợp Ban Quản lý Khu thương mại Tịnh Biên và các phòng chuyên môn, 

chuẩn bị, hoàn chỉnh hình thức và nội dung phiếu thăm dò ý kiến đối với các doanh 

nghiệp cấp 1 trong Khu thương mại Tịnh Biên.  

Phối hợp Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu thương 

mại Tịnh Biên tham mưu văn bản, thủ tục liên quan việc xử lý tài sản gắn liền trên 

đất đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Hùng theo quy định của 

Luật Đầu tư và Luật Đất đai. 

Phối hợp các phòng liên quan làm việc với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương 

mại XNK Hòa Thắng thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng đối với phần diện tích 

đã xây dựng và đề nghị Công ty thông qua Ban Quản lý Khu kinh tế đăng ký thời 

gian làm việc với UBND tỉnh và sở ngành đối với dự án tại Khu dịch vụ thuộc Khu 

công nghiệp Xuân Tô (về phần diện tích đất chưa sử dụng). 

6. Giao Văn phòng 

Tham mưu, xây dựng kế hoạch trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Ban Quản 

lý các Khu công nghiệp Vĩnh Long. 

Theo dõi, đôn đốc các Phòng chuyên môn về việc xây dựng Quy chế phối 

hợp trong công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực đối với địa phương; Sở Xây 

dựng; Sở TN&MT và các đơn vị chức năng quản lý tại cửa khẩu. 

7. Giao Ban Quản lý Khu thương mại Tịnh Biên 

Phối hợp Phòng Quản lý Doanh nghiệp hoàn chỉnh phiếu thăm dò ý kiến và 

triển khai thực hiện đối với các doanh nghiệp tại Khu thương mại Tịnh Biên.  

8. Đại diện KCN Bình Hòa và Bình Long 

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, an toàn thực phẩm và nhất là tình hình lao động, 

đình công, lãng công trong Khu công nghiệp. 

 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. 
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 Trên đây là ý kiến kết luận tại cuộc họp báo ngày 28/4/2021 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. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

                                                                                        

     Phạm Công Giát 
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