
UBND TỈNH LÀO CAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
_________________________ 

 

Số: 36  /QĐ-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________ 

 

Lào Cai, ngày   09  tháng 02 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Nội quy cơ quan của Ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai 
_____________________ 

 

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ 

vềthực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND 

tỉnh ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BQL ngày  8/02/2023 của Trưởng ban Ban 

quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai ban hành quy chế làm việc của Ban Quản lý 

khu kinh tế tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy cơ quan Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 

181/QĐ-BQL ngày 12/10/2021 ban hành Nội quy làm việc của Ban Quản lý 

Khu kinh tế Lào Cai.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, ban, đơn vị và các tổ chức, 

cá nhân đến liên hệ công tác với Ban Quản lý khu kinh tế chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:    
- Như điều 3;  
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu VT, VP.                                                                                         

 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

Vương Trinh Quốc 
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UBND TỈNH LÀO CAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
_________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 
NỘI QUY 

Cơ quan của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   36 /QĐ-BQL ngày  09 /02/2023  

của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh  Lào Cai) 
 

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng. 

1. Nội quy này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại Trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai tại địa chỉ số 
001, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  

2. Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cửa khẩu 
và các khu công nghiệp thực hiện theo quy định của nội quy cửa khẩu và quy 

chế quản lý khu công nghiệp. 

Điều 2. Thời gian làm việc.  

1. Công chức, nhân viên, người lao động làm việc trong giờ hành chính vào 
các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy 
định):  

- Mùa hè: + Buổi sáng: bắt đầu từ 7 giờ 00’ đến 11 giờ 30’;   

+ Buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’.  

- Mùa đông: + Buổi sáng: bắt đầu từ 7 giờ 30’ đến 12 giờ;   

+ Buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ đến 16 giờ 30’.  

Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý thời gian làm 
việc của công chức, nhân viên, người lao động thuộc Phòng.  

2. Đối với  nhân viên, người lao động làm việc theo chế độ trực ca thực 
hiện theo phân công nhiệm vụ và vị trí công việc được giao. 

Điều 3. Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan 
Ban Quản lý khu kinh tế.  

1. Đến cơ quan làm việc đúng giờ quy định. Trong giờ làm việc phải mặc 
trang phục gọn gàng, lịch sự, mặc đồng phục cơ quan và phải đeo thẻ theo quy 

định; tại bàn làm việc phải đặt biển tên và chức danh của công chức.  

2. Ra, vào cơ quan phải thực hiện nghiêm theo bảng chỉ dẫn được đặt trong 
và ngoài ngay tại cổng trụ sở cơ quan.  

3. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân theo tính thứ bậc, kỷ cương 
và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.  

4. Có trách nhiệm hướng dẫn, công khai quy trình, thủ tục giải quyết công 
việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  
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5. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, 
bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh 

công việc.  

6. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nội quy, quy chế làm 

việc của cơ quan. Sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không làm việc riêng 
trong thời giờ làm việc hành chính; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội 

họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm 
cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa 

của ngày làm việc, ngày trực cơ quan. Trường hợp phải làm việc ngoài giờ hành 
chính trong những ngày làm việc hoặc làm việc vào ngày nghỉ phải có nội dung, 

kế hoạch công việc được lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Ban giao.  

7. Không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để gây sách 
nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cơ quan, tổ 

chức, người dân và doanh nghiệp.  

8. Thực hiện việc giao tiếp, ứng xử với khách, với công dân đến làm việc 

và đồng nghiệp đúng quy định về đạo đức công vụ và văn hóa công sở.  

9. Thực hiện các qui định về bảo vệ bí mật nhà nước, không tiết lộ và cung 

cấp tài liệu, thông tin, dữ liệu cho người khác khi chưa được phép của lãnh đạo 
Ban Quản lý khu kinh tế.  

10. Có ý thức tiết kiệm, bảo quản tài sản công, không tự ý di chuyển vị trí 
các trang thiết bị và phương tiện làm việc khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo 

Ban Quản lý khu kinh tế.  

11. Thực hiện nghiêm các qui định về phòng, chống cháy nổ, tiết kiệm 

điện, nước; không để vật dễ nổ, chất dễ cháy trong phòng làm việc và kho tài 
liệu; ngắt điện, khóa cửa phòng làm việc trước khi ra về. Có ý thức giữ gìn vệ 
sinh, bảo vệ môi trường cơ quan Ban Quản lý khu kinh tế.  

12. Chấp hành đúng các quy định tại Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-

BNV ngày 23/6/2021 của Bộ Nội vụ. 

Điều 4. Đối với khách đến liên hệ công tác.  

1. Khách ra, vào cơ quan phải thực hiện theo bảng chỉ dẫn được đặt trong 
và ngoài ngay tại cổng trụ cơ quan. 

2. Khách đến liên hệ công tác đăng ký với Bộ phận Bảo vệ cơ quan, Bộ 
phận Bảo vệ hướng dẫn khách đến phòng tiếp khách cơ quan, căn cứ nội dung 

đăng ký báo cáo Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn.  

3. Chấp hành nghiêm túc nội quy của Ban Quản lý khu kinh tế, trang phục 

gọn gàng, để xe đúng nơi quy định, không gây mất trật tự, giữ gìn vệ sinh 
chung, không tự ý đi lại những nơi không có nhiệm vụ.  

4. Bộ phận bảo vệ có trách nhiệm kiểm soát đối với tổ chức, cá nhân đến 
liên hệ công tác và làm việc. Từ chối tiếp khách đối với các trường hợp: 

- Người đến trong tình trạng say rượu hoặc dùng chất kích thích. 
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- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, công chức, viên chức thi 
hành công vụ. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện  

1. Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế niêm yết Nội quy này và kiểm tra 

việc thực hiện, báo cáo kết quả đến Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế.  

2. Tập thể, cá nhân nào vi phạm các quy định của Nội quy này, tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.  

3. Khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân trong cơ quan cung cấp 

thông tin sai phạm của công chức, nhân viên, người lao động trong việc thực 
hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.  

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các 
phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan gửi 
phản ánh, kiến nghị về Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế để báo cáo Trưởng 

ban xem xét, sửa đổi, bổ sung Nội quy cho phù hợp./.  

............. 
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