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THÔNG BÁO
Ý kiến Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế
tại cuộc họp báo ngày 24/3/2021
Ngày 24/3/2021, 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 có liên quan có văn bản đề nghị
Công ty TNHH Nguyễn Việt Nghĩa và Công ty TNHH Đông Dương dừng việc xây
dựng sai quy định và xem xét, rà soát cụ thể từng trường hợp vi phạm của 02 Công
ty trước khi tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Chỉ đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp mời và làm việc với Công ty TNHH
Ánh Lửa Việt, Công ty Ngân Ý An Phú và Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ cửa
khẩu Vĩnh Xương: thông tin đến các Công ty theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP
ngày 18/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật Đất đai, các Công ty thuộc trường hợp phải thông qua đấu giá.
2 Giao Phòng Quản lý đầu tư
Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Ban mời và
làm việc với các sở, ngành có liên quan về phương án đấu giá quyền sử dụng đất
tại các KCN, KKTCK.
3. Giao Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Hoàn chỉnh nội dung Báo cáo về việc Công ty Nguyễn Việt Nghĩa và Công
ty Đông Dương xây dựng lấn chiếm đất công khu vực cửa khẩu Tịnh Biên; tham
mưu đề xuất Lãnh đạo hướng xử lý tiếp theo.
Nghiên cứu các quy định có liên quan và xây dựng dự thảo về xác định giá
đất cho thuê hạ tầng các khu công nghiệp, tham mưu Lãnh đạo Ban văn bản gửi Sở
TN&MT, Sở Tài chính góp ý, làm cơ sở để thông tin đến các nhà đầu tư.
4. Giao Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Ban đối với
các đề nghị xin thuê thêm đất mở rộng diện tích kinh doanh của các doanh nghiệp
tại Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên.
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của lãnh đạo Ban, giao Phòng Quản lý Doanh
nghiệp tham mưu Lãnh đạo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và mời, làm việc
với Công ty Spectre Real Estate A/S về đăng ký thực hiện dự án Công nghệ may
mặc Spectre An Giang tại KCN Bình Hòa; đồng thời, thông tin đến Công ty về việc
một phần đất Công ty dự kiến thuê có hàng rào mà Công ty TNHH MTV Năng
lượng Thái Bình Dương xây dựng cần phải di dời.
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Tham mưu Lãnh đạo có văn bản trả lời Công ty TNHH MTV Nguyễn Việt
Nghĩa về việc Công ty xin nhận chuyển nhượng phần tài sản từ Công ty TNHH Phú Lâm.
5. Giao Văn phòng
Nghiên cứu, tham mưu Đảng ủy đổi tên các Chi bộ trực thuộc cho phù hợp
giữa công tác chính trị và công tác đảng; đồng thời, đôn đốc, nhắc nhở các Chi bộ
rà soát lại công tác quy hoạch, bổ sung nhân sự Chi bộ (nếu có), tham mưu Đảng
ủy trong kỳ họp tháng sau.
Nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Ban giao 01 Phòng chuyên môn làm đầu mối
cập nhật thông tin về hoạt động khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và phối hợp
Văn phòng đăng tải thông tin trên website cơ quan.
6. Giao Ban Quản ý Cửa khẩu Tịnh Biên
Phối hợp Phòng Quản lý Doanh nghiệp tham mưu Lãnh đạo Ban văn bản
đăng ký làm việc với Cục Hải quan tỉnh về việc giải quyết, xử lý tài sản, hàng hóa
tồn đọng của các doanh nghiệp tại Khu Thương mại Tịnh Biên. Đồng thời, rà soát,
nắm lại danh sách, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cấp 1 và thứ cấp tại
Khu Thương mại Tịnh Biên.
7. 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.
8. 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 24/3/2021 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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