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THÔNG BÁO
Ý kiến Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế
tại cuộc họp báo ngày 18/01/2021
Ngày 18/01/2021, 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 Doanh nghiệp và Phòng Quản lý Tài
nguyên và Môi trường rà soát các quy định có liên quan về việc thu tiền thuê đất,
thu hồi đất đối với các Doanh nghiệp không đưa đất vào sử dụng tại Khu Thương
mại Tịnh Biên theo quy định.
2. Giao Phó Trưởng ban Nguyễn Hồng Quang
Theo dõi, chỉ đạo Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng và Phòng Quản lý
Tài nguyên và Môi trường mời và làm việc với Công ty TNHH May mặc Lu An
về việc xác định lại phần diện tích đất xây dựng giai đoạn 3 thuộc dự án Nhà máy
may mặc của Công ty tại khu công nghiệp Bình Hòa.
Theo dõi, chỉ đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp tổng hợp, tham mưu Lãnh
đạo mời và làm việc với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bình Hòa và
Bình Long về nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.
3. Giao Phòng Quản lý đầu tư
Nghiên cứu, báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Ban về thời gian triển khai việc
thu phí sau khi trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thu phí sử dụng công trình
kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu
An Giang (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) sau chuyến công tác học tập
kinh nghiệm tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
4. Giao Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
Chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham mưu Lãnh
đạo Ban mời và làm việc với Công ty TNHH May mặc Lu An về việc xác định
lại phần diện tích đất mà Công ty chậm triển khai thi công xây dựng ( phần giai
đoạn 3 và một số hạng mục khác của giai đoạn 1 và 2) thuộc dự án Nhà máy may
mặc của Công ty tại khu công nghiệp Bình Hòa, làm cơ sở để Ban Quản lý Khu
kinh tế trả lời Cục thuế tỉnh tại Công văn số 2034/CT-HKDCN ngày 30/12/2020.
Nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo thực hiện đối với nội dung Thông báo kết
luận số 16/TB-VPUBND ngày 13/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận
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của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư trong buổi khảo sát thực tế tại khu
cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
Tham mưu Lãnh đạo có Văn bản đề nghị Công ty CP Dược phẩm
Agimexpharm nghiên cứu, bổ sung bản vẽ tổng mặt bằng công trình, trong đó dự
kiến bố trí công trình Kho phụ liệu tại phần đất thuộc giai đoạn 1 theo Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư dự án nhằm đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, làm cơ sở gửi
Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, có ý kiến.
5. Giao Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn rà soát, báo cáo Lãnh đạo Ban về
các nội dung có liên quan đến việc chậm đưa đất vào sử dụng của các doanh
nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu.
Chủ trì, phối hợp Trung tâm Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Hỗ trợ Doanh
nghiệp lập các thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Hệ thống
xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Long (gđ1) theo quy định.
6. Giao Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn và Ban Quản lý Khu Thương mại
Tịnh Biên rà soát, tham mưu Lãnh đạo Ban báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường
trực UBND tỉnh về những thuận lợi, khó khăn trong việc xử lý tài sản, hàng hóa
tồn đọng của các doanh nghiệp tại Khu Thương mại Tịnh Biên.
Tham mưu Lãnh đạo báo cáo UBND tỉnh về nội dung xin chuyển đổi mục
tiêu dự án của Công ty CP DSG Logistics từ “Kho ngoại quan kết hợp kho xăng
dầu” sang “Kho, nhà xưởng phục vụ kinh doanh sản xuất các sản phảm nông
nghiệp tại địa phương”.
Chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham
mưu Lãnh đạo Ban giải pháp xử lý đối với việc không đưa đất vào sử dụng tại
Khu Thương mại Tịnh Biên của Công ty An Biên và Công ty TNHH Phú Lâm.
Tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo mời và làm việc với các doanh nghiệp trong
Khu công nghiệp Bình Hòa và Bình Long về nhu cầu sử dụng lao động của các
doanh nghiệp.
Thưởng xuyên theo dõi tiến độ thực hiện dự án, đôn đốc các doanh nghiệp
triển khai thực hiện các mục tiêu dự án theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư đã được cấp. Triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ khi làm việc với các
doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký đầu tư tại các khu công nghiệp hoặc các khu
chức năng khu kinh tế cửa khẩu; đồng thời, phối hợp các phòng chuyên môn và
các đơn vị trực thuộc quản lý chặt chẽ hơn nữa công tác quản lý sau đầu tư.
Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn có liên quan tổng hợp nội dung
liên quan đến hoạt động đầu tư của 04 Doanh nghiệp tại Khu Thương mại – Dịch
vụ cửa khẩu Khánh Bình, tham mưu Lãnh đạo họp giải quyết đối với các vướng
mắc, khó khăn của các doanh nghiệp.
7. Giao Văn phòng
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Theo dõi, đôn đốc các Chi bộ thực hiện tốt công tác đảng vụ của Chi bộ và
công tác đảng vụ của cơ quan; đồng thời, nhắc nhở các chi bộ về việc viết bài thu
hoạch cá nhân sau học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh
và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối.
8. Ban Quản lý Cửa khẩu Tịnh Biên
Làm việc với Công ty TNHH Á Đông và Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh
Biên thống nhất về phương án xử lý tài sản, hàng hóa còn tồn đọng của Công ty
tại Khu Thương mại Tịnh Biên.
9. Các BQL 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.
10. 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, ATTP và nhất là tình hình lao động, đình
công, lãng công trong Khu công nghiệp.
Trên đây là ý kiến kết luận tại cuộc họp báo ngày 18/01/2021 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.
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