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Ket 1uin cua dong chi Chu t!ch UBND tinh ti buoi kiem tra,
lam vic vó'i các don v san xuât, kinh doanh tti các
Ciim cong nghip Gia Van và Gia Phil, huyn Gia Viên
A

A

,

Ngày 27/7/2022 và 28/7/2022, UBND tinh t chüc Doàn cong tác kim
tra, lam vic vâi các &in vi san xut, kinh doanh tai Ciim cong nghip Gia
Van và Ciim cOng nghip Gia Phü, huyn Gia Vin. Dng chI Pham Quang
Ng9c - Phó BI thu Tinh üy, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh lam Tru&ng doàn.
Tham gia Doàn cong tác có các &ing chI lânh dao Van phông UBND tinh,
lânh dao các sä: Kê hoach và Du tu, Tài nguyen và Môi trung, Lao dng
Thucing binh và Xã hi, Cong Thuang, dng chI BI thu huyn Uy và Chü tjch
UBND huyn Gia Vin. Sau khi nghe các chü du tu xây dirng và kinh doanh
ha tang các ciim cong nghip và các nba du tu thir cp báo cáo v tInh hInh
hoat dng và các khó khän, vung mac, dng chI Chü tjch UBND tinh kt
lu.n nhu sau:
NhIn chung, các chü du tu xây di.rng, kinh doanh kt c.0 h tAng ciim
Cong nghip và các nhà dAu tu thir cAp dã có nhiu C6 gAng trong qua trInh
triên khai xay drng, tiên hành san xuAt, kinh doanh. Các dn vi dã rAt n hrc,
cô gang vuçYt qua giai doan khó khan cüa do ãnh hung cüa dai djch Covid19, xung dt Nga - Ukraine... và dã dua các d? an vào san xuât, dat hiu qua
buOc dâu, dóng gop cho s'çr phát trin kinh tê, xà hi cüa tinh. Vâi tinh thAn
lang nghe, dông hành cüng doanh nghip, chia sé, kjp thai tháo gei nhüng khó
khàn, vuàng mAc cüa các nhà dAu tu, dt miic tiêu thi'ic dAy san xuAt, kinh
doanh tai Cm cong nghip Gia Van, Cim cOng nghip Gia Phñ nói riêng và
các khu Cong nghip, ci1m Cong nghip trên dja bàn tinh nói chung, tao diu
kin t6i da d san xuât dat hiu qua cao, UBND tinh Ninh BInh yêu cAu cac
ca quan chirc nang cüng thu các doanh nghip tp trung th%rc hin mt so ni
dung sau:
1. S& K hoach và DAu tu chü trI, ph6i hçip vâi Sâ COng ThLrang vâ các
dan vi có lien quan chü dng ph6i hçip, h trq các nhà dâu tu:
- D6i mâi, chü dng tIch circ nâng cao hiu qua h trq doanh nghip
thông qua các kênh tu van, hucng dn, giâi thiu môi tru1ng dâu ti.r trong
tinh. Theo sat, h trçi tu van cii th, khân truong cho tüng di,r an.

- Hithng dn các nhà du tu có nhu cu diu chinh dr an cho phü hçip
vâi diu kiên san xut, dnh huâng phát triên san xuât kinh doanh, thirc hin
trInh tr thñ tiic cap diêu chinh Giy chi'rng nhtn dáng k dâu tu; kiên quyêt xir
1 các vi phm theo quy djnh (nu co).
- Tang ci1mg hiu qua quãn 1 nhà nuâc, thrc hin quyn han trong
cong tác giám sat dâu tu; chü dng tin hành rà soát nhUng d%r an chm tiên
d, không triên khai thrc hin do các nguyen nhân chü quan hoc do nhà dâu
tu không dü näng 1irc; thrc hin thu hi Giy chüng nhn däng k du tu theo
dung quy djnh cUa pháp 1ut.
2. S& Cong Thrnmg:
- Nâng cao hon nCa tinh than trách nhim, tp trung, quy& 1it trong
thuc hiên cac giai phap, nhiêm vu duoc giao, truc tiêp lam viêc, tim hiêu nhu
cau dê tháo go khó khän dôi vâi nhà dâu tu theo thâm quyên; chü dng phãn
anh, huOng dn nhà dâu tu lam vic vOi các co quan Co thâm quyên; kjp thii
báo cáo UBND tinh chi dao tháo gi khó khän, vrnrng m.c cüa các nba du tu.
- Chü trI, phM hçip vâi Cong ty TNIHIH MTV Din 1irc Ninh BInh xây
dirng kê hoach ci,i the ye vic ct giám din nàng hoc thay dôi din áp và
phâi thông báo truâc cho các doanh nghip dê chuân bj các phucrng an 1rng
phó; kim tra, rà soát lti toàn b h thng 1uvi din dang cung cp din cho
các khu, ciim cong nghip, dng thôi chü dng 1p, trin khai thirc hin k
hoach cãi tao, nâng cap lixâi din trong các KCN, CCN d bâo dam an toàn,
lien tçic cp din phc vi,i san xut kinh doanh cüa các doanh nghip. U'u tiên
triên khai phiscmg an bâo dam ngun cp din riêng cho các KCN, CCN; hin
ch vic cp din chung vci ngun cp sinh hoat cho các khu dan cu.
3. Sâ Tài nguyen và MOi tru&ng:
- Tang cithng cOng tác quãn 1 môi trung trong các ciim cOng nghip,
dng th?yi chü trI, phi hçip vâi S& Cong Thuo'ng, UBND huyn Gia Vin và
các don vj có lien quan chU dng huàng dn các nhà du tu hoàn chinh các
thu tiic ye môi trung theo dung quy djnh cüa pháp 1ut.
- DOn d& chü du tu dir an du tu Xây dirng và kinh doanh h tang
Cim cOng nghip Gia Phü khn truong hoàn thin hang miic nhà may x 1
nuâc thai tp trung, tin hành du ni vi các co sä san xut; hoàn chinh h
thng via he, cay xanh theo dung giy ching nhn däng k dâu tu dâ cap,
dam bâo m quan và an toàn v sinh mOi tnthng; nghiêm khäc xü 1 các vi
pham v môi trithng (nu co) theo dung quy djnh cüa pháp 1ut; xong truâc
ngày 30/8/2022; báo cáo kt qua v UBND tinh.
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4. Sà Lao dng, Thucing binh va Xã hi chü &ng nm bt tInh hInh,
phôi hqp, h trçl các nba dâu tu thu cp d dam báo diéu kin lao dtng cña
cong nhan cüng nhu các diu kin dai ng, ch d chInh sách cüa ngithi lao
dng theo dung quy djnh, tao môi trithng lam vic lành manh, an toàn nhm
nâng cao hiu suât lao dng tai các cci si san xut.
5. UBND huyn Gia Vin tang cithng cong tác dam bão an ninh trt t1r,
phOi hqp quân l vói các si, ngành, dng thñ quan tam lip, thirc hin các quy
hoach dam báo dông b thng nht, không d xây ra tInh trng mâu thuân,
xung dt quy hoach.
6. Di vói các nba du tu', tinh Ninh BInh luôn xác djnh nâng cao hn
nüa hiu qua cãi each hành chInh, kiên quyt xü l theo thm quyn các can
b có hành vi nhüng nhiu gay phin ha cho doanh nghip; thay th, diu
chuyên các can b không ctñ näng lirc, phm cht dáp 1mg yêu cu nhim vt,
gay "ách t.c, diem nghn" trong giài quy& thñ tjc hành chinh; cài thin môi
trixng d.0 tu thông thoáng; xây d'rng các khu, ciim cong nghip trên dja bàn
tinh có c sâ ha tang hin dai, là dim dn cña các doanh nghip trong vâ
ngoài nuâc. Do do, UBND tinh d nghj và khuyn khIch các nhà du tu:
- Thirc hin nghiêm các quy djnh cüa pháp lust Vit Nam trong qua
trInh boat dng, san xut.
- Kjp thñ lien h, phãn ánh vâi cci quan chIme nãng khi gp khO khän,
vuàng mc trong qua trInh thirc hin d? an d duçic huàng dn trrc tiêp; Bô
trI nhân lirc có dü nãng lirc, th.m quyn, thu&ng xuyên có m.t d lam dâu môi
lien h, tránh tInh trng thông qua các dan vj trung gian không dU nng 1irc,
khOng dam bào chat hxgng gay lang phi thai gian xIm l thu tiic hành chInh,
tang chi phi, ânh huang dn môi trixang du tu cüa tinh.
- Quan tam nâng cao diu kin lam vic cho ngixai lao dng, nht là
trong diu kin thñ tit nng nOng, tp trung trin khai các hng mic phii trçi
nhu nba an cOng nhân, các cOng trmnh v sinh, ... dam bào tiêu chuân.
Van phông Uy ban nhân dan tinh thông báo d các ca quan, dan vj bit
và t chIme thuc hiên./.
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