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THÔNG BAO
Kêt Iun cüa Chü tech IJBND tinh tii bui gp go' djnh k tháng 7 nãm 2022
xem xét dê xuât, kin ngh cüa doanh nghip, hç'p tác xã

Ngày 28/7/2022, t?i Tru sâ UBND tinh, dông chI Phm Quang Ng9c, Phó
BI thu Tinh üy, Chü tjch UBND tinh gp gc djnh k' (thang 7 näm 2022) xem xét
mt so dê xuât, kiên nghj cüa các doanh nghip, hqp tác xã trên dja bàn tinh. Tham
dr buôi gp gä có dai din Lânh dto các sâ, ngành: Kê hoich và Dâu tu, Tài chInh,
Tài nguyen và Môi tnthng, Nông nghip và Phát triên nông thôn, Cong Thucing;
Van phông UBND tinh; Ban Quân 1 các Khu cong nghip tinh; Ciic Thuê tinh;
Chi nhánh Ngân hang Nhà nithc tinh; Din hrc Ninh BInh; UBND thành phô Ninh
BInh; UBND huyn Hoa Lu cüng di din cüa 06 doanh nghip. Sau khi nghe di
din các doanh nghip trmnh bay dê xuât, kiên nghj; kiên cüa dti din các s&,
ngành, dja phuorng lien quan, dông chI Chü tjch UBND tinh có kiên nhu sau:
1. V d xut, kiên ngh cüa Cong ty TNHB XD & TM Quôc t 1/5 và
Hi doanh nghip huyn Hoa Lu
a) D nghj các cp chInh quyn quan tam dn mt s vn d tai Lang ngh
dá Ninh Van: duing vào lang nghê hin nay dang xuông cap; thiêu nu&c stch phic
vi1 cho cuc sOng cüng nhu trong cong vic chê tác dá m51 ngh.
- DiRing vào Lang ngh dá m5 ngh Ninh Van gm 2 tuyn dithng chInh là
&thng tir cong dá lang nghê vào Ciim cong nghip dá m5' ngh Ninh Van (dang
triên khai thi công, di,r kiên dir an së hoàn thành dua vào sir diing trong näm 2022)
và tuyên du&ig tr diRrng Quôc l 1 tránh thành phô Ninh BInh vào nhà may xi
mäng H duO'ng (cia duçc HDND huyn Hoa Lu phê duyt chü trucrng dâu tu, dir
kien trién khai cãi tto, nâng cap tuyên du&ng trong nàm 2023). UBND tinh giao
UBND huyn Hoa Lu bô trj dü von và chi dao các dcin vi day nhanh tiên d thi
cong 2 tuyên duô'ng, sam hoàn thành dua vào si:r diing dé dam bào km thông vn
chuyên nguyen lieu, hang hoá, dap 11ng thu câu san xuât kinh doanh cüa các doanh
nghip và di li cüa nhân dan ducic thi4n lçii, thñc day phát triên kinh tê xã hOi.
- V vn d nuâc sch ti khu vvc lang ngh UBND tinh giao:
+ UBND huyn Hoa Lu yêu cAu các Nhà may nuâc sch trong khu wc có
giài pháp nâng cOng suât khai thác và phuang an cap nuâc dam báo cung üng dü
cho thu câu cüa các doanh nghip và nhân dan trong khu virc.
+ Sâ Tài nguyen và Môi tnthng thu tn pMi hçip vâi cac ca quan, dan vj có
lien quan tiên hành thath tra, kiem tra vic chap hành các quy djnh cüa pháp 1ut
trong hot dng khai thác, sü diing tài nguyen nuâc.
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+ Si Y t chü trI pMi hçip vài các cci quan, din vi có lien quan tang cung
kiêm tra, giám sat chat luçing nuóc, dam bâo an toàn v sinh nguôn nuóc an uông
và nuâc sinh hot tai Lang nghê dá Ninh Van.
- UBND tinh giao UBND huyn Hoa Lu, Hi doanh nghip huyn Hoa Lu
tuyên truyên, vn dng, kiêm tra các doanh nghip chê tác dá m5r ngh, yêu câu di
chuyên co sà san xuât vào Ciim cong nghip dá m ngh Ninh Van theo dung dé
an xây dirng Ciim cong nghip dâ duvc UBND tinh phê duyt dé dam bão v sinh
moi tru?lng cho nhãn dan trong khu vIc.
b) D nghj UBND tinh chi dao các sir, ban, ngành tháo gO khó khàn v các
thu tic thuê dat, 1p dir an dê các doanh nghip m& rng san xuât kinh doanh.
UBND tinh giao So Tài nguyen và Môi trtthng, SO Kê hoach và Dâu tu can
cO chOc nãng, nhim viii duçrc giao phôi hçip vOi UBND huyn Hoa Lu và các Co
quan, don vj có lien quan xem xét, giâi quyêt nhüng khó khn, vuOng mac các thu
tijc ye dat dai và 1p dir an dê các doanh nghip mO rng san xuât kinh doanh dam
bâo diing quy hoach, nâng cao hiu qua dâu tu cüa các dir an.
2. Cong Iy TNHH thiro'ng mi Huy Nga d nghj UBND huyn Kim San
to diêu kin, h trq di chuyên 02 h dan ra khOi phân din tjch cüa dr an dê chü
dâu tu hoàn thin 02 tuyên duOng có mtt cat 2-2, 3-3 và h thông thu gom nuOc
chy d9c theo 02 tuyên du?mg cüa CCN Dông HuOng.
UBND tinh giao:
- UBND huyn Kim Son khn truorng trin khai phuong an bi thuOng, h
trV tái djnh cu cho 02 hO dan nêu trén, giái phóng mt bang và hoàn thin các thu
tic giao dat dé tao diêu kin cho chü dâu tu sOm hoàn thin dâu tu ha tang k thut
ciim cOng nghip.
- COng ty TNHT-1 thuong mai Huy Nga dy nhanh tin dO thi cOng, hoàn
thành d%r an xây drng ha tang dung th&i gian quy djnh; trao dOi vOi các nhà dâu tu
thu cap tai Cm cOng nghip Dông Hithng có phuong an h trq tao vic lam dôi
vOi các hO dan bj ánh huOng bOi dr an.
3. Ye dé xut, kin nghj cüa C phn phát trin thiro'ng mi và dlch vy
Trirong Sinh và Cong ty Co phn Djch viii Thirong m,i và Du 1ch Doanh Sinh
a) D nghj phân hang cho chq du mM tng hqp thành ph Ninh BInh và
cho phép Cong ty CO phân phát triên thuong mai và djch vii TruOng Sinh duçic áp
dung muc gia dich vu su dung diên tich ban hang nhu dOi voi cho hang 2 dê ap
diing cho chç dau môi tOng hcp thành phO Ninh BInh khi chua có Quyêt djnh bô
sung mOc giá cho chçi hang 1 tai Ninh BInh (Ap ding quy djnh tai khoan 1 va
khoan 3 Diêu 4 Quyêt djnh sO 07/201 8IQD-UBND ngày 16/5/2018 cüa UBND
tinh ban hành Quy djnh mOe thu, quan 1 và sO ding giá djch viii sO diing din tIch
ban hang tai chçi trén dja ban tinh Ninh BInh).
UBND tinh giao SO Cong Thuang:
- Chu tn, phM hqp yOi các don yj lien quan xây drng phuang an giá djch viii
sO diing din tIch ban hang tai chçi dôi vOi chçi hng 1 trên dja bàn tinh, báo cáo
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UBNID tinh (dng th?ji gui Si Tài chInh thm djnh) truuc ngãy 05/8/2022; So' Tài
chInh thâm djnh, trInh UBND tinh tnróc ngày 08/8/2022.
- Sau khi dir an Chy Du mi tng hçp thành phi Ninh Binh hoàn thânh, Sà
Cong Thucing khân truang phôi hçp v,i các ca quan, dan vj lien quan thâm djnh,
trInh UBND tinh quyêt djnh phân hang chçi dôi vui Chq Dâu môi tong hqp thânh
phô Ninh BInh dam báo dung quy djnh.
b) D xut UBND tinh chi dao xây dirng tuyn dithng phia truâc cng chInh
cüa Chçi dâu môi tong hqp thành phô Ninh BInh.
UBND tinh giao UBND thânh ph Ninh BInh nghiên ciru d xut cüa Doanh
nghip dê giái quyet theo thâm quyên, dam báo không gay ách tàc giao thông trong
khu virc khi Chci dâu môi di vào hott dng.
c) D nghj UBNID tinh chi dao các sâ, ngânh cho phép Cong ty C phn
Djch v1i Thuxmg mai và Du ljch Doanh Sinh bô sung hang mic cong trInh xü 1
nuàc thai, dOng th?ñ ho trçi doanh nghip hoàn tat các thu tiic dê duqc phê duyt
báo cáo dánh giá tác dng mOi truung cüa Khu du ljch sinh thai Thung Nham.
UBND tinh giao Sâ K hoch và Du tt.r, Sr Tài nguyen và Môi truung, Su
Xây drng can Cu chüc näng, nhim vii duçic giao xem xét vic bô sung hang miic
cong trInh xü l nuóc thai trong phm vi d an Khu du ljch sinh thai Thung Nham,
báo cáo UBND tinh xem xét, quyêt djnh; dOng thui ho trq, hthng dan doanh nghip
hoàn thin các thu tVc, trinh cap có thâm quyên phê duyt báo cáo dánh giá tác
dng môi trumg cña Khu du ljch sinh thai Thung Nham. Dê nghj Cong ty Co phân
Dich vu Thuang mai va Du lich Doanh Sinh chu dông lam viêc voi So Kê hoach
và Dâu tis dê dixçic hii&ng dan 1p d xuât diêu chinh d? an dâu tu (bô sung hing
mic cOng trinh xü 1 nuâc thai) lam can cü, co si triên khai các bithc tiep theo.
4. Vê d xuãt, kin nghj cüa Cong ty TNHH XD và TM DV Thão Nguyen
a) D nghj tinh chi dao các ngành chüc nàng sam giái quyt thu tiic cho thue
dat cña Doanh nghip tai mO dá Thung Li - MO Vjt, xã Düc Long, huyn Nho
Quan dê triên khai dir an khai thác khoáng san.
UBND tinh giao Sã Tài nguyen và MOi truung kiêm tra, rà soát h so, huàng
dan doanh nghip các thu tic thue dat triên khai dr an dam bâo dung quy djnh.
Giao Sä Cong Thuang chü trI phôi hçip vói các co quan, don vj cO lien quan thanh
tra, kiêm tra kjp thai phát hin nhüng sai phm cüa các co sâ có sü ding vt lieu
no cOng nghip de chân chinh, xu l theo quy djnh cüa pháp 1ut.
b) D nghj UBND tinh, UBND huyn Nho Quan và các ngành chüc näng
tao dieu kin cho COng ty thuê dat tai xã Duc Long d thirc hin dr an xây dmg
tri..thng mâm non tu thiic và trung tam phát trien tai näng tré, huâng nghip day
nghe cho con em xã Düc Long va các xä trong khu we.
D nghj doanh nghip lien h vái UBND huyn Nho Quan, các sâ Tài
nguyen và Môi trung, Kê. hoach va Dâu tu, Giáo dic và Dào tao và các co quan,
don vj có lien quan d dixçc huang dan các thu ttic, yêu câu dr an phai phü hcip
viii quy hoach phát trien kinh te - xä hi và quy hoach mng luai Co sä giáo diic
cüa dja phuong.
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5. Doanh nghip tir nhân Hal Tuân d ngh UBND tinh, UBND huyn
Kim San cho phép Doanh nghip k hçip dông sü diing dat nuôi trông thüy san
ngoài dê Binh Minh 2 dê xây dmg trti san xuât giông thüy san:
UBND tinh giao UBND huyn Kim Son chü tn, phi hçip vci các co quan,
don vj có lien quan xem xét dê nghj cüa doanh nghip theo quy djnh cUa Lut Dâu
quy hoach phát triên kinh tê - xã h)i và các quy
tu, Lut Dat dai và phil hçip
hoach có lien quan cüa dja phirong.
6.Công ty Co phân Tp doàn cong nghip Quang Trung: Cong ty c
phan chê tio may Ninh BInh chija di.rçrc cap Giây chirng nhn quyên sü diing dat
dan den Cong ty không di.rqc cap phép xây dirng dê triên khai thirc hin, L do:
nhà nuOc.
Cong ty chua duqc tInh tiên thuê dat dé thirc hin nghia vi tài chInh
Cong ty dê nghj UBND tinh và SO Tài nguyen và Môi Tnthng, SO Tài chInh, Ciic
Thuê tinh, Ban Quãn l các khu cong nghip và các ngành chrc näng có lien quan
chi dto dê tháo gO nhüng virOng mac, khó khän cho Doanh nghip dê duçic sOm
cap Giây chi'mg nhn quyên sO diing dat dê thirc hin dr an.
UBND tinh giao SO Tài nguyen và Môi truOng, SO Tài chInh, Ciic Thuê tinh,
Ban Quân L các khu cong nghip rà soát lal toàn bt ho so lien quan den dê nghj
cüa doanh nghip, báo cáo UBND tinh.
Trên day là kt lun cOa Chü tjch UBND tinh tai bui gtp gO djnh k' tháng
7 nàm 2022 xem xét dê xuât, kiên nghj cOa doanh nghip, hçip tác xã, UBND tinh
yêu câu Giám dôc, Thu tnrOng các sO, ban, ngành, dja phuong nghiêm tUc thiic
Van
hiên. Giao SO Kê hoach và Dâu tu là don vj dâu môi, chü tn, phôi hqp
phông UBND tinh theo dOi, don doe các co quan, don vj thrc hin các nhim v11,
và tong hçrp, báo cáo UBND tinh kjp thOi chi dao.
Van phông UBND tinh thông báo kin chi dao cOa dng chI Chñ tjch
UBND tinh dê các co quan, don vj, dja phi.rong biêt, thirc hin./.
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