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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về kết quả rà soát 

về công tác quản lý nhà nước, tiến độ, vướng mắc khó khăn 
một số dự án tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế  

 

Ngày 06/10/2022, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kết quả rà soát về công tác 

quản lý nhà nước, tiến độ, vướng mắc khó khăn một số dự án tại các Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế; dự họp còn có lãnh đạo các sở, ngành: Ban Quản lý Khu 

kinh tế, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông Vận tải - Xây dựng; UBND các huyện Bát Xát, Bảo Thắng. 

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo: (1) kết quả rà soát các 

quy định, quy chế, các quyết định cá biệt chỉ đạo quản lý nhà nước đối với Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế; (2) Báo cáo về kết quả rà soát về công tác quản lý nhà 

nước tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế; trong đó có nội dung tiến độ, đề 

xuất kiến nghị về tháo gỡ khó khăn cho các dự án khu công nghiệp, khu kinh tế; 

ý kiến phát biểu của các lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đồng chí Hoàng 

Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận chỉ đạo: 

1. Về rà soát các quy định, quy chế, các quyết định cá biệt chỉ đạo quản 

lý nhà nước đối với Khu công nghiệp, Khu kinh tế: 

Nhất trí với đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế  tại Báo cáo số 280/BC-

BQL ngày 30/8/2022; giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ động đăng ký ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2023 để triển khai thực hiện. Riêng đối 

với việc bãi bỏ Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 cần làm rõ căn 

cứ và lý do bãi bỏ; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2022. 

2. Về kết quả rà soát về công tác quản lý nhà nước tại các Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế 

2.1. Đối với các dự án tại khu Kim Thành - Bản Vược: Dự án sân Golf, 

Cán kéo sợi dây cáp đồng, Dược liệu; 07 dự án tại khu vực cửa khẩu Bản Vược, 

dự án hạ tầng gia công chế biến đóng gói hàng hóa XNK (228ha)... Giao Ban 

Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp, đôn đốc các sở, ngành tiếp tục tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, 

cụ thể: 
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- Đối với Dự án Sân golf Lào Cai: Sở Kế hoạch và Đầu đề nghị Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư sớm có hướng dẫn thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

để triển khai thực hiện. 

- Dự án Nhà máy sản xuất dây điện và cáp điện công nghệ cao: Yêu cầu 

Ban Quản lý Khu kinh tế đôn đốc đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ dự án theo 

quy định (nội dung cụ thể UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo riêng) 

- Dự án Khai trường 25: yêu cầu đưa trạm cân về vị trí thuộc phạm vi đất 

của dự án. 

- Dự án Trung tâm nghiên cứu, sản xuất giống và chế biến dược liệu: Ban 

Quản lý Khu kinh tế sớm hướng dẫn Công ty hoàn thiện các thủ tục còn thiếu và 

thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định; trong đó làm rõ việc Công ty đề nghị mở 

rộng dự án dự kiến từ 2ha lên 5,65ha 

- Dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp gia 

công, chế biến, đóng gói hàng xuất nhập khẩu tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát: 

đôn đốc nhà đầu tư thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2022. 

- Đối với 07 dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu phụ Bản Vược: yêu cầu 

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

sớm hoàn tất các thủ tục, biên bản để báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2022. 

- Dự án xử lý chất thải rắn của Cty CP xử lý môi trường Xanh Việt Sơn tại 

KCN Tằng Loỏng: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế đôn đốc Công ty đang tích 

cực phối hợp với UBND huyện Bảo Thắng, Sở Tài nguyên và Môi trường để 

đẩy nhanh tiến độ đền bù GPMB, sớm khởi công xây dựng dự án. 

2.2. Các dự án tại Khu cửa khẩu Kim Thành: 

- Về đề nghị hoàn trả tiền san tạo mặt bằng của Công ty Bình Tiên: Giao 

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết đề nghị của đơn vị, xong trong 

tháng 10/2022. 

- Đối với 11 dự án không phù hợp quy hoạch mới: Ban Quản lý Khu kinh 

tế làm việc với các đơn vị và có đề xuất cụ thể với UBND tỉnh. Trong đó có 04 

dự án (Công ty Phúc Lâm, Công ty Đồng Tâm, Công ty Quỳnh Mai, Công ty 

Indochina): Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà 

soát quy định để trả lời cho doanh nghiệp trong tháng 10/2022 

2.3. Đối với KCN Bắc Duyên Hải: Đối chiếu quy định tại Nghị định số 

35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ, Ban Quản lý khu kinh tế làm rõ 

khả năng chuyển đổi, quy trình, thủ tục điều chỉnh từ khu công nghiệp thành khu 

đô thị, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh. 
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Trên đây là kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp ngày 06/10/2022 nghe Ban Quản lý 

Khu kinh tế báo cáo về kết quả rà soát về công tác quản lý nhà nước, tiến độ, 

vướng mắc khó khăn một số dự án tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Văn 

phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- TT. UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: Ban Quản lý Khu 
kinh tế, Công Thương, Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi 
trường, Giao thông Vận tải - Xây 
dựng; UBND các huyện Bát Xát, Bảo 
Thắng; 

- CVP, PCVP1; 
- Lưu: VT, KT1,2. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Bùi Văn Thìn 
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