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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng tại buổi làm việc với 

các ngành liên quan để giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại cụm công 
nghiệp Trà Mai – Trà Don và việc cấp GCN quyền sử dụng đất của các cơ 
quan dọc đường Quốc lộ 40B (thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên – 

Hướng nghiệp cũ) 

Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng chủ trì 
buổi làm việc với các ngành liên quan để giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại 
cụm công nghiệp Trà Mai – Trà Don và việc cấp GCN quyền sử dụng đất của 
các cơ quan dọc đường Quốc lộ 40B (thuộc khu vực Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên – Hướng nghiệp cũ). Tham dự buổi làm việc có Phó chủ tịch UBND 
huyện Trần Văn Mẫn, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ 
đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Ban 
Quản lý rừng phòng hộ, Hạt kiểm lâm, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
huyện, Điện lực Trà My và Lãnh đạo Công ty Cổ phần nông sản và dược liệu Trà 
My (doanh nghiệp thuê đất đầu tư tại cụm công nghiệp Trà mai – Trà Don).

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo những vấn 
đề vướng mắc, tồn tại tại cụm công nghiệp Trà Mai – Trà Don; Văn phòng 
HĐND&UBND huyện báo cáo thực trạng quản lý nhà, đất tại Trung tâm Giáo 
dục thường xuyên – Hướng nghiệp (cũ); ý kiến của Công ty Cổ phần nông sản và 
dược liệu Trà My về những vấn đề vướng mắc, tồn tại khi đầu tư vào cụm công 
nghiệp Trà Mai – Trà Don, những đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của Phó 
Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn và các thành viên tham gia dự họp; Chủ 
tịch UBND huyện Trần Duy Dũng chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

I. VỀ GIẢI QUYẾT CÁC TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC TẠI CỤM CÔNG 
NGHIỆP TRÀ MAI - TRÀ DON

1. Quan điểm chỉ đạo: Việc thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn 
huyện là một chủ trương lớn của Huyện ủy, UBND huyện, góp phần quan trọng 
vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Vì vậy, UBND huyện đề nghị 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã liên quan phải phối hợp, hỗ trợ, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp vào hoạt động; đồng thời, tập 
trung giải quyết ngay các tồn tại, vướng mắc tại cụm Công nghiệp Trà Mai – Trà 
Don, để Công ty Cổ phần nông sản và dược liệu Trà My đầu tư theo đúng kế 
hoạch.      

2. Về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:
Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng 

huyện (chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp Trà Mai – Trà Don) chủ động phối 



hợp, làm việc với Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Phòng Tài nguyên 
– Môi trường, Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện hoàn thiện lại các hồ sơ, thủ 
tục liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục 
trình các sở, ngành ở Tỉnh, UBND Tỉnh trước ngày 13/8/2021.  

3. Về hạ thế điện cụm công nghiệp:
Trong khi chưa hoàn thành thủ tục bàn giao cơ sở hạ tầng điện tại cụm 

công nghiệp cho ngành điện quản lý, thống nhất tạm thời Trung tâm Phát triển 
Quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng ký hợp đồng với ngành điện để 
cấp điện cho cụm công nghiệp; sau đó Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý 
các dự án đầu tư xây dựng ký hợp đồng lại với Công ty Cổ phần nông sản và 
dược liệu Trà My để cung cấp điện cho hoạt động của đơn vị. 

Các đơn vị hoàn thành thủ tục, chậm nhất vào ngày 21/7/2021 cấp điện 
phục vụ hoạt động tại cụm công nghiệp.

4. Về các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ mốc thực 
địa; xây dựng kè chống sạt lở, mương thoát nước; di dời trụ điện…

Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng 
chủ trì, mời các ngành có liên quan: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng đăng ký 
đất đai, UBND xã Trà Dơn, điện lực Trà My và Công ty Cổ phần nông sản và 
dược liệu Trà My tiến hành kiểm tra thực địa, đề xuất phương án xử lý đảm bảo 
theo đúng quy định của pháp luật, nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và 
hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành việc kiểm tra thực địa chậm nhất ngày 
23/7/2021; Khởi công đầu tư xây dựng kè chống sạt lở trước ngày 10/8/2021.

5. Về hạ tầng viễn thông phục vụ cụm công nghiệp Trà Mai – Trà Don: 
Giao Phòng Văn hóa – thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

kiểm tra, làm việc với các nhà mạng để kéo cáp quang mạng Internet phục vụ 
cụm công nghiệp Trà Mai – Trà Don.  

6. Về mô hình quản lý và quy chế quản lý cụm công nghiệp Trà Mai – Trà 
Don: 

Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng (cơ 
quan quản lý nhà nước về cụm công nghiệp), Trung tâm Phát triển Quỹ đất và 
Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện (đơn vị chủ đầu tư cụm công nghiệp 
Trà Mai – Trà Don) thống nhất mô hình quản lý cụm công nghiệp Trà Mai – Trà 
Don, trên cơ sở giao thêm chức năng, nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị hiện có 
thuộc UBND huyện, không tăng thêm số cơ quan.

Sau khi thống nhất đơn vị quản lý, tiến hành xây dựng quy chế quản lý cụm 
công nghiệp Trà Mai – Trà Don, trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 
8/2021.



7. Đề nghị đồng chí Trần Văn Mẫn –Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp 
theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại cụm 
Công nghiệp Trà Mai – Trà Don.

8. Đề nghị Công ty Cổ phần nông sản và dược liệu Trà My phối hợp cùng 
với UBND huyện, các ngành chức năng liên quan của huyện để cùng nhau giải 
quyết các khó khăn, vướng mắc tại cụm công nghiệp Trà Mai – Trà Don, vì mục 
tiêu phát triển chung của huyện và doanh nghiệp.

II. CẤP GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC CƠ QUAN DỌC 
ĐƯỜNG QUỐC LỘ 40B (THUỘC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG 
XUYÊN – HƯỚNG NGHIỆP CŨ)        

1. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:
- Tham mưu UBND huyện quyết định điều chuyển tài sản nhà, đất của 

Trung tâm giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp (cũ) cho các cơ quan, đơn vị 
quản lý (theo hiện trạng thực tế hiện nay), để có cơ sở pháp lý cho việc lập thủ 
tục cấp đất làm trụ sở.

- Đồng thời tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn 
vị làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà, đất:
Trên cơ sở quyết định của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị chủ động 

liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai huyện để lập các thủ tục xin cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị.

3. Phòng Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất huyện có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc lập 
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, đề xuất cấp có thẩm 
quyền thu hồi, chỉnh lý biến động tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 
BO 215330 đã cấp cho Trung tâm giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp (cũ).       

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng tại buổi 
làm việc với các ngành liên quan để giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại cụm 
công nghiệp Trà Mai – Trà Don và việc cấp GCN quyền sử dụng đất của các cơ 
quan dọc đường Quốc lộ 40B; yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND xã Trà Mai, 
Trà Don triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT UBND huyện (báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND xã Trà Mai, Trà Don;
- Công ty CP nông sản và dược liệu Trà My;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao 
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