
 

 

   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 124/TTr-KKT                     Quảng Trị, ngày 07 tháng 9 năm 2020      
    

 

TỜ TRÌNH 

Về việc cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng  

Khu nhà xưởng và Văn phòng Trung Khởi - Quán Ngang    

 
 

 

Kính gửi:  

  - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, 

      - Sở Tài nguyên và Môi trường.     

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc chấp thuận nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Trung Khởi thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà xưởng và Văn phòng Trung Khởi - Quán 

Ngang; 

Căn cứ Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đấtvà bổ 

sung danh mục dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gio Linh; 

Ngày  04/8/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có Văn bản số 693/KKT-

QH&TN về việc thỏa thuận tổng mặt bằng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án 

đầu tư Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi - Quán Ngang; 

Công ty Cổ phần Trung Khởi đã hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư xây dựng 

Khu nhà xưởng và Văn phòng Trung Khởi - Quán Ngang theo quy định và nộp 

hồ sơ tại Trung tâm hành chính công trỉnh Quảng Trị.  

Nội dung dự án như sau: 

- Tên dự án đầu tư: Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi - Quán 

Ngang. 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trung Khởi. 

- Diện tích đất thực hiện dự án 290.000m2 (Diện tích thuê đất đợt 1: 

250.000m2). 

- Tổng vốn đầu tư: 92.213.194.000 đồng. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị. 

- Tiến độ thực hiện và các nội dung khác của dự án đầu tư theo nội dung 

của Quyết định chủ trương đầu tư số Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 

28/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

- Khu đất nói trên đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 

1679/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 và UBND huyện Gio Linh thu hồi tại các 

Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 02/12/2008, Quyết định số 2934/QĐ-

UBND ngày 28/10/2010, Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2011, 

Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2012. Phê duyệt phương án giải 

phóng mặt bằng tại Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2012. 



 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Gio Linh 

thực hiện việc chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng cho các đối tượng bị ảnh 

hưởng đất và tài sản thu hồi trên phần diện tích đất 250.000m2.  

Trong tổng số diện tích đất thực hiện dự án 290.000m2 có một phần diện 

tích đất còn vướng khoảng 15 ngôi mộ chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt 

bằng. Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang phối hợp với UBND huyện 

Gio Linh để rà soát, điều chỉnh phương án đền bù để tiến hành giải phóng mặt 

bằng 15 ngôi mộ cong lại. 

Để kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư: Công ty cổ phần Trung Khởi đẩy nhanh 

thời gian khởi công, triển khai xây dựng dự án đúng tiến độ đã được phê, Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh cho Công ty Cổ phần Trung Khởi thuê đất (đợt 1) với diện tích 

250.000m2. Phần diện tích đất còn lại sẽ tiến hành cho thuê (đợt 2) sau khi đã 

hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ 

hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ trình UBND tỉnh xin thuê đất (đợt 2) theo đúng 

quy định. 

Ban Quản lý Khu kinh tế kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường xem xét quyết định, tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Trung Khởi sớm 

được thuê đất (đợt 1) triển khai thực hiện dự án. 

Kính mong sự quan tâm của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi 

trường./. 
 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Trưởng Ban (b/cáo); 

- Cty CP Trung Khởi; 

- Phòng QLĐT&DN; 

- Lưu: VT, Phòng QHXDTN. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

 PHÓ TRƯỞNG BAN   

 

 

 

 

Trương Khắc Nghi 
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