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S:  94  IIB-UBND Quáng Trj, ngày  4  tháng 7  nàm,2020 

THÔNG BAO 
V kin kt Iuãn cüa Phó Chü tich UBNID tinh Lê Duc Tin ti bui lam 
vic vó'i Lien doanh các Nhà du tir Vsip-Amata-Sumitomo v Dir an phát 

triên hi tang Khu cong nghip tii tinh Quang Tr! 

Ngày 15/7/2020, Phó Chü tjch UBND tinh Lê Düc Tiên chü trI lam vic 
vi v6i Lien doanh các Nba dâu ttx Vsip - Amata - Sumitomo ye Dr an phát triên 
h tang Khu cong nghip t?i  tinh Quãng Trj; thamdj có To cong tác xüc tiên dâu 
tu, h trcy các dir an dâu tu phát trién kêt câu h tang các KCN tai  tinh Quãng Trj 
(thành 1ç2p theo Quyêt djnh so 294/QD-BKI-IDT ngày 13/4/2020 cia Bó tru&ng 
Bó KH&DT); dai din lãnh dao S Ké hoach & Dâu ti.x và Lien doanh các Nba 
dâu tu Vsip-Amata-Sumitorno. 

Sau khi nghe kin phát biu cUa dng chI Nguyn Thj BIch Ngc, Vii 
tnrâng Vi Quãn l các Khu kinh tê, Bô KT-1&DT - To tnr&ng To cong tác; dai 
din Lien doanh các Nhâ dâu tu và lãnh do Ban Quàn l Khu kinh têtinhbáo 
cáo tInh hInh thirc hin Dr an; các khó khàn, vung mac, kiên nghj, dé xuât; 
kin phát biêu cüa các thành vién tham dr cuc hop;  Phó Chü tjch UBND tinh 
Lê Di.rc Tiên kt 1un: 

Du an khu cOng nghip tinh Quàng Trj là dir an dng hrc quan trQng trong 
phát trin kinh t - xä hi cüa cüa tinh, dixçic sir quan tam và mong mun cüa các 
cp lãnh dao  tr Trung wing dn dja phucing s&m trin khai nhrn hin thirc hóa 
các mi1c tiêu dr an. D h trçi thirc hin, dông chI B truâng B KH&DT dã 
thành 1p To cong tác vi thành viên là các c quan thuc B vâ lânh dao  các 
S&, ngành, dja phwing nhäm day nhanh cong tác chuân bj dâu tu dã the hin sir 
dc bit quan tam vâ chi dao  sat sao cüa dông chI B truâng cüng nhix kS'  v9ng 
cUa lãnh dao  dja phuang. Mc dü buóc dâu vic triên khai dir an gp nhiéu khó 
khän nhu: Du an không näm trong pham vi Khu kinh tê Dông Nam dê duqc 
huâng các chInh sách h trçi dâu tu CSHT thiêt yêu cüng nhu hwing các chinh 
sách uu dâi dâu tu. Tuy nhiên, vOi vj trI thun Igi nm trên du môi k& ni các 
tric hành lang kinh tê quan tr9ng nhu: Hang lang kinh t Dông Tây (EWEC) 
qua các nuâc Myanma, Thai Lan, Lao, Vit Nam và Hành lang song song vâi 
Hành lang kinh tê Dông Tây (Para EWEC) qua QL.5D dã duçic b sung vào k 
hoach dâu tu trung han  và câng M Thüy së triên khai thi cong vào cuôi näm 
nay sê nOi thông tuyen 4n chuyên t1r An DOng Duong qua Thai BInh Duong 
thun lçii cho vic vn tãi hang hóa và phát triên logistic, day chInh là diêu kin 
thun igi, tiêm näng Içii the dé phát huy hiu qua dâu tu ye lâu dài cho dçr an. 

Trong th?ii gian qua, Lien doanh các Nba dAu tu Vsip - Amata - Sumitomo dã 
có cô sir gang phôi hcip vài T cong tác xüc tin du tu và Ban Quãn l Khu 
kinh tê tinh, các Sâ, ngành, nganh triên thai mt so cong tác chun bj dir an. 



Tuy nhiên, theo tin d k hoch dt ra t?i  Thông báo kêt 1un so 75/TB-UBNID 
ngày 19/6/2020 cüa UBND tinh Quáng Trj thI tiên d thirc hin van cOn rat 
chm, không dáp 1rng yêu câu. Dê thrc hin mic tiêu hoán thành các thO tiic 
chun bj du tix, báo cáo Bi K hoch vâ Du tu, trInh Thu ttx&ng ChInh phü phé 
duyt bô sung quy ho?ch  phát triên khu cong nghip và phê duyt chü tnrang 
dâu tu trong tháng 8/2020; UBND tinh dê nghj Lien doanh các N1ià dâu tu Va 
các Sâ, ngành, dja phuong trong tinh triên khai thrc hin các nhim v1i sau day: 

1. Di vói Lien doanh các Nhà du tin 

Tip thu kin gop cüa T cong tác xñc tin, h trq du tu ma dc bit là 
kin cüa dng chI T tnr&ng - Vu trtthng Viii Quãn 1 các KKT và tiêp tic thrc 
hin kiên chi d?o  cüa UBND tinh ti Thông báo két 1un so 75/TB-UBND 
ngày 19/6/2020 d thirc hin nhim v11 sau: 

- Thng nht quy mô dAu tu dir an là 497ha d lam co so cho vic b sung 
quy ho?ch KCN vào quy hotch phát triên KCN cà nuOc, ho so dã trInh các B, 
ngành Trung ucmg; cho phép nghiên cOu phân k' dâu tu theo tmg giai doin phO 
hçTp vOi qua trInh du ti.r co sO h thng và thu hut các nhà dAu tlx thi:r cap nhm 
khai thác dir an có hiu qua truOc mat và lâu dài. Yêu câu trng Nba dâu tix có 
van bàn riêng gOi UBND tinh ye cam kêt th1rc hin, dông thOi thông nhât vic 
thOa thun gop vn ctng nhu phân chia trách nhim thirc hin dir an gia các 
Nba dâu tu trong Lien doanh theo quy mô dã nêu trén; 

- Thirc hin song song các nhim vii: Lp quy ho?ch  chi tiêt xây drng Khu 
cong nghip trInh thm djnh và phê duyt; 1p h so dé xut du tix dir an và 
hoàn thành báo cáo dánh giá tác dng môi truOng (DTM) trong tháng 7/2020; 

- Khn truong thành 1p Vn phOng dai  din tii Quãng Trj và thành 1p doanh 
nghip dir an dé diêu hành, giái quyêt cong vic hang ngày cOa dçr an nhanh chóng, 
hiu qua cüng nhu thun Igi trong qua trInh phOi hçp lam vic vOi các SO, ngành 
dja phuong. 

2. Ban Quan ly Khu kinh te tinh: 
- Phi hgp các SO, ngành lien quan nghiên ciru kin gop cOa các B, ngãnh 

Trung uoig ye ho so diêu chinh, bô sung quy hoch các khu cong nghip trén dja 
bàn tinh Quãng Trj, tOng hgp trInh UBND tinh báo cáo B K hoch và Du tu 
truOc ngày 24/7/2020; Lãnh d?o  tirih se phôi hqp B) Ké hoach  và Dâu tu trrc tip 
báo cáo mu tuOng ChInh phü sOm phê duyt bô sung quy hoach; 

- Xây dçrng k hoch, tin d chi tit ttr nay dn ht tháng 8/2020 nh&m trin 
khai thirc hin dir an dam bão tien d; báo cáo UBND tinh truOc ngày 25/7/2020; 

- Ch tn, ph& hgp các SO, ngành và UBND huyn Hãi Lang lien quan rà soát 
các quy djnh pháp 1ut d dé xuât theo 02 phixg an: (1) MO rng khu kinh t 
Dông Nam dé tham mmi UBND tinh de xuât B Ké hoach và Dâu tir, trinh Thu 
tuOng ChInh phO chap thun bô sung khu cOng nghip vào Khu kinh t nhim h trq 
cho nha dâu tu duçic htr&ng các chInh sách uu dâi; (2) bô sung huyn Hâi Lang vào 
danh mic huyn có diêu kin kinh - tê xâ hi dc bit khó khãn theo quy djnh tai 
Nghj djnh huóTlg dan Lut dâu tu so 61/2020/QH14 (co hiu lwc tIi' ngày 
01/01/202 1). 



Noin/zân: 
- Nhix thành phãn tham gia; 
- D/c BI thu Tinh ciy (bc); 
- ChCi tjch UBND tiith (lx); 
- PCT Lé Dirc Tiên (bc); 
- Chánh Van phàng; 
- Luu: VT, CN. 

Nguyn Cãnh Htrng 

CHU TICLI 
VAN PHONG 

- Tiêp tçic lam dâu môi, phôi hqp các S, ngânh, dja phi.ring hthng dan, hó 
tra Lien doanh các Nba dâu tu trién khai thuc hiên dir an. 

3. Các S&, ngành, dja phtrong lien quail: 
3.1. Giao Sâ Tài nguyen và Môi triring huOng d.n, h trq Lien doanh các nhà 

dAu tu 1p báo cáo dánh giá tác dng môi tru?ng (DTM) hoàn thành trong tháng 
7/2020 dé trInh Bô TN&MT. 

3.2. Giao Si Xây dirng phi hcip Ban Quãn 1 Khu kinh tê tinh hi.râng dn, h 
trç nhà du tu hoàn thành Cong tác lip, thm djnh và phê duyt nhim vi quy 
hoach, do an quy hoch xây dirng, trInh cap có thãm quyên theo quy djnh dé thâm 
djnh và phé duyt quy hoch chi tit. 

3.3. Giao Sâ Giao thông 4n tái hucng d.n Nba du tu thu tiic du n& và lam 
viêc vi Bô Giao thông vn tái dé h trçY tôi da cho Lien doanh trong vic dâu nOi 
dir an và các tuyen quOc l. Trong do, lien doanh can km vic dâu nôi vao QL. 1 
phái qua duOng sat nén thirc hin dâu nôi bang hInh thirc nut giao không dông mirc, 
dn den chi phi dâu tLr xây dirng 1ón và phüc tp nên can xem xét phuong an dâu 
nôi vão QL. 15D së thuân Iqi hon. 

3.4. Giao UBND huyn Hái Lang h trçi nhà du tu 1p phucmg an tng the 
bôi thu?mg, giãi phóng mt bang, tái djnh cu trén khu virc thrc hin dir an d lam 
Co s& dua vào ho so dé xuât chü trucing dâu ti.r dir an; Chü trI h trçY dâu tu trong 
vic tham van cong  dông theo quy djnh và lay kiên ye các vj trI xã thai ciLia dir an 
(yeu cáu Lien doanh cung cap ho scr thiêt Ice dê xác djnh các v/ trI xä thai cho 
UBND huyn déphyc vy cong tác láy kiên tham van cong dóng). 

Các ni dung trén, yêu cu các S, ngành, dja phuong don vj khn trucmg 
thrc hin de hoãn thành chm nhât trong tháng 8/2020, trInh Thu tuàng Chinh phO 
phê duyt chü trtxong dâu tu de B Kê hoch vâ Dâu tu và UBND tinh Quãng Trj 
së trao quyet djnh chü truong dâu ti.r ti Hi nghj tong kêt tInh hInh hot dng các 
KCN, KKT trén toàn quôc dr kién tO chüc vào tháng 10/2020. 

Yeu cu các Sà, ban, ngành phài xem nhim vi trMn khai thuc hin dir an là 
nhini vi chInh trj cüa co quan mInh dé tIch circ h trq tôi da và dng hành cüng 
vOi Lien doanh eác Nhà dâu tu lam vic vâi các B, ngành Trung uong trong qua 
trInh thirc hin các thu ttic dâu tii dir an, cüng nhi.r giài quyét các khO khãn vuOng 
mac nhäm hoàn thành các thu t11c dAu tu theo quy djnh. 

Trên day là kt lun cua PhO ChiLi tjch UBND tinh Lé DiLrc Tin, UBND 
tinh thông báo cho the co quan, don vj, dja phi..rong bit và tIch circ phi hçip 
thirc hiên./. 
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