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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp của Thường trực UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế 

 

Ngày 03/10/2022, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh chủ 
trì cuộc họp của Thường trực UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế; 

dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Giàng Thị 

Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Ban Quản lý Khu kinh 
tế; Nội vụ; Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông 

Vận tải - Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Cục Hải quan tỉnh; Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu 

kinh tế. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo về việc phân 
cấp, ủy quyền, công tác tổ chức bộ máy, biên chế; ý kiến phát biểu của các lãnh 

đạo các sở, ngành; ý kiến phát biểu của các đồng chí Trường trực UBND tỉnh; 
đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo: 

1. Về tình hình xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai: 

Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Cục Hải 

quan tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh nội dung báo 
cáo đánh giá về tình hình xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Lào Cai, phân tích đánh 

giá nguyên nhân khách quan, chủ quan về việc mất cân đối, sụt giảm giá trị kim 
ngạch xuất nhập khẩu, sụt giảm số lượng phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa 

khẩu Lào Cai; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tăng lượng thông quan hàng 
hóa qua cửa khẩu Lào Cai; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2022. 

2. Về công tác tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế: 

Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và 
các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, báo cáo đánh giá về quản lý tổ chức và 

hoạt động Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; 
đồng thời đề xuất dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý 

khu kinh tế, gắn với đề xuất việc phân cấp, ủy quyền đảm bảo theo đúng quy 
định của pháp luật, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính 

phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; đảm bảo sắp xếp tổ chức 
bộ máy gọn nhẹ, hiệu lực và hiệu quả (báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
15/10/2022); trong đó: 

- Xem xét sắp xếp lại Ban Quản lý cửa khẩu và Trung tâm dịch vụ Khu 

kinh tế để phù hợp với định hướng quản lý Trung tâm phục vụ hành chính công 
cửa khẩu, tránh chồng chéo về nhiệu vụ, đảm bảo hoạt động hiệu quả, nâng cao 

thu nhập cho người lao động. 
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- Việc phân cấp và ủy quyền phải gắn liền với các quy định công tác, 
kiểm tra, giám sát; ưu tiên phân cấp tối đa nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh 

tế khi tổ chức bộ máy của ban Quản lý Khu kinh tế đảm nhiệm được nhiệm vụ 
được các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền. Ủy quyền phải rõ về thời gian, nội 
dung, phạm vi, đối tượng được ủy quyền và cần được xem xét, cân nhắc kỹ 

lưỡng. 

3. Về Trung tâm phục vụ hành chính công cửa khẩu và cổng dịch vụ 
công cửa khẩu: 

- Việc triển khai các nội dung trên cần thực hiện khẩn trương, có lộ trình 
và đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai thực hiện giữa việc đầu tư trang thiết 

bị, hạ tầng kỹ thuật và phần mềm, kết nối đồng bộ các dữ liệu được chia sẻ từ 
Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Hải quan 

- Thực hiện vận hành cổng dịch vụ công cửa khẩu, hoàn thiện các quy 

trình, kết nối dữ liệu và chạy vận hành thử nghiệm trong nội bộ các lực lượng 
liên ngành tại cửa khẩu kể từ ngày 13/10/2022. Sau khi hoàn thiện thử nghiệm 

và đầu tư xong khu một cửa sẽ chính thức đưa vào hoạt động. 

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện đề xuất các danh mục đầu tư, 

khái toán dự toán hạng mục đầu tư cho Trung tâm phục vụ hành chính công và 
cổng dịch vụ công cửa khẩu; danh mục đầu tư phải gắn với việc làm rõ quy trình 

hoạt động xuất, nhập khẩu, vị trí bố trí nơi giải quyết thủ tục hành chính của các 
cơ quan tại Trung tâm phục vụ và cabin luồng giữa cổng nhà liên ngành, đảm 

bảo tiết kiệm và hiệu quả, có xem xét đến phương án đưa các thiết bị chuyên 
ngành của các lực lượng về Trung tâm phục vụ để thực hiện thuận lợi các thủ 

tục hành chính; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2022. 

- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đề xuất việc cải tạo khu thực hiện thủ tục 

hành chính xuất, nhập khẩu nhà liên ngành đường sắt (vách ngăn, điện chiếu 
sáng, quần làm thủ tục, nội thất ...) tại địa điểm trụ sở Chi cục hải quan đường 

sắt gắn vào cùng Trung tâm phục vụ hành chính công cửa khẩu. 

4. Một số nội dung khác có liên quan: 

- Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Hải 

quan tỉnh và các đơn vị có liên quan đánh giá lại ưu điểm, nhược điểm việc thu 
phí các phương tiện xuất nhập khẩu trong cửa khẩu theo trọng tải và lượt 

phương tiện; đề xuất phương án quản lý, sử dụng và bố trí các cầu cân, chỉ thực 
hiện một lần cân và sử dụng chung kết quả nhằm đảm bảo hiệu quả, tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho doanh 
nghiệp. 

- Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kinh phí thực hiện di chuyển 
các hộ dân thuộc diện đền bù, giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Tằng 

Loỏng theo báo cáo của UBND huyện Bảo Thắng (phần kinh phí này trước đây 
huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp nhưng chưa thực hiện được do các 

doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19). 
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- Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường chỉnh trang khu vực cửa khẩu, trồng 
cây xanh tại các bãi đỗ xe; đề xuất việc thực hiện tổ chức  giao thông (điện chiếu 

sáng, biển báo ...) tại nút tại Km262+530 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

- Đối với các nội dung vướng mắc tại các dự án Khu công nghiệp Tằng 

Loỏng, Khu cửa khẩu Kim Thành: Ban Quản lý Khu kinh tế chủ động nắm bắt 
các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, khẩn trương đề xuất bằng văn bản 

cụ thể báo cáo Thường trực UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND 
tỉnh tại cuộc họp ngày 03/10/2022 của Thường trực UBND tỉnh làm việc với 
Ban Quản lý Khu kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo để các cơ 

quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TT. UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: Ban Quản lý Khu kinh 
tế; Tài chính; Nội vụ; Ngoại vụ; Kế 
hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi 
trường; Giao thông Vận tải - Xây dựng; 
Thông tin và Truyền thông; Cục Hải 
quan tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 
- CVP, các PCVP; 
- Lưu: VT, NC2, TH1, KT1,2. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Bùi Văn Thìn 
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