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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động công tác 

quản lý Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp năm 2022  
 

Ngày 23/12/2022, đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu công 
nghiệp chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động công tác quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu, Khu công nghiệp năm 2022; dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo 
Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp tỉnh; Ban Lãnh đạo Ban 

Quản lý Khu kinh tế; Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo Chi cục 
Hải quan cửa khẩu Lào Cai; Chi cục Hải quan Ga đường sắt; Đồn Biên phòng 

cửa khẩu quốc tế Lào Cai; Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế; Chi cục Kiểm 
dịch Thực vật vùng VIII; Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lào Cai; Phòng 

Quản lý xuất, nhập cảnh – Công an tỉnh Lào Cai; Công an Thành phố Lào Cai; 
Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế. 

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo hoạt động của Ban Chỉ 
đạo phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp năm 2022, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023; ý kiến phát biểu của các lãnh đạo các sở, ngành, địa 
phương; đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, 
Trưởng Ban chỉ đạo kết luận chỉ đạo như sau: 

I. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý Khu kinh 
tế cửa khẩu, Khu công nghiệp năm 2022: 

Năm 2022, Ban chỉ đạo đã luôn chỉ đạo sát sao, chủ động, tích cực và đề 
ra nhiều giải pháp nhằm duy trì các hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu 

(KTCK) và các Khu công nghiệp (KCN); sự nỗ lực vào cuộc chủ động, linh 
hoạt, trách nhiệm cao của các sở, ngành, địa phương, do vậy giá trị đóng góp 

trong Khu KTCK và các KCN tiếp tục có sự tăng trưởng so với kế hoạch.  

Hoạt động trong khu công nghiệp tiếp tục được duy trì, ổn định hoạt động 

sản xuất, kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo chỉ số giá 2010) ước  đạt 
32.344 tỷ đồng, bằng 129% so với cùng kỳ và bằng 70% so với toàn tỉnh 

(46.023 tỷ đồng). Thị trường tiêu thụ: Phốt pho chủ yếu Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Mỹ, Đài Loan, Anh, Australia, Italia và trong nước; các sản phẩm khác 
tiêu thụ trong nước. 

Xuất nhập khẩu: gặp nhiều khó khăn do triển khai các biện pháp chống 
dịch tại cửa khẩu biên giới, đến thời điểm hiện tại, tuy phía Trung Quốc đã nới 

lỏng phòng chống dịch hơn nhưng hoạt động thông quan hàng hóa vẫn chưa 
khôi phục như thời điểm trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.  
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Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu 
năm 2022 ước đạt 2.228,60 triệu USD (giảm 36,38% so với cùng kỳ 2021) đạt  

50,65% so KH; nguyên nhân do: 

Nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, 
Trung Quốc thực hiện chính sách “Zero Covid”; chính sách biên mậu của phía 

Trung Quốc thay đổi; một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa đã chuyển 
thông quan tại một số cửa khẩu khác có điều kiện thuận lợi hơn về giao thông, 

thủ tục, chi phí....  

Nguyên nhân chủ quan tác động lớn đến kết quả xuất nhập khẩu của Lào 

Cai, như: Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn yếu; công tác phối hợp 
quản lý của các cơ quan liên ngành có thời điểm chưa tốt, ý thức trách nhiệm 

của một số cán bộ, công chức còn chưa cao; việc sắp xếp luồng tuyến xuất nhập 
khẩu, xuất nhập cảnh phức tạp, nhiều điểm, trạm, thủ tục hành chính chưa hợp 

lý; thời gian chờ thông quan hàng hóa còn dài, chi phí còn cao; hạ tầng kỹ thuật, 
dịch vụ còn thiếu, yếu, chưa đồng bộ; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường chưa 

bảo đảm… 

II. Về triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế của Khu công nghiệp, Khu kinh tế; 
năm 2023 sẽ là năm đổi mới căn bản về công tác quản lý khu công nghiệp, khu 

kinh tế để tạo các tiền tề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu giá trị 
sản xuất công nghiệp của tỉnh đến năm 2025 đạt 60.000 tỷ đồng (trong đó hiện 

nay giá trị sản xuất trong khu công nghiệp đã đóng góp trên 70% giá trị SXCN 
toàn tỉnh), hoàn thành mục tiêu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 10 tỷ USD 

đến năm 2025. Xây dựng cửa khẩu Quốc tế số II Kim Thành là một trong 8 cửa 
khẩu trọng điểm của quốc gia, là hạt nhân, cửa khẩu kiểu mẫu; Thường trực 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai có hiệu quả 
nội dung chỉ đạo trọng tâm như sau: 

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 
quan xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Thông báo số 2186-TB/TU ngày 

20/12/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về công tác quản lý cửa khẩu, báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 15/01/2023; xây dựng Cửa khẩu quốc tế số II Kim 

Thành: Đồng bộ - Hiện đại – Thuận lợi – Kỷ cương – Đối đẳng; kiện toàn tổ 
chức, bộ máy nhằm nâng cao năng lực, vị trí, vai trò của Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu.  

2. Tập trung rà soát, điều chỉnh để đổi mới căn bản và toàn diện công tác 

quản lý cửa khẩu, tạo sự đồng thuận, quyết tâm, cải cách, đổi mới, đột phá trong 
thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu; rà soát khu cửa khẩu Kim Thành (Kho, bãi 
kiểm hóa; phân luồng tuyến; bãi đỗ xe; các điểm, trạm thực hiện thủ tục xuất, 

nhập khẩu; phạm vi ranh giới cửa khẩu; cung cấp dịch vụ phụ trợ; khu vực kinh 
doanh hàng miễn thuế ...).  

3. Rà soát các dự án đang đầu tư trong khu cửa khẩu; trong đó đối với 
những dự án chậm tiến độ như (Dự án Nhà máy sản xuất dây điện và cáp điện 
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công nghệ cao; Dự án Dược liệu Vitamec, Dự án Khu công nghiệp gia công, chế 
biến, đóng gói hàng hóa xuất nhập khẩu Bản Qua ...) đề xuất UBND tỉnh 

phương án giải quyết. Phân định rõ ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh 
tế để tránh chồng chéo về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất 
đai, quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng tại Khu kinh tế. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án mà trước đây các đơn vị đã tham 
mưu cho UBND tỉnh chấp thuận đầu tư thực hiện bàn giao cho Ban Quản lý khu 

kinh tế tiếp quản hồ sơ và quản lý theo quy định, theo thẩm quyền và phân cấp 
quản lý của nhà nước; thực hiện xong trước 30/4/2023. 

4. Đối với các khu công nghiệp: rà soát lại quy hoạch, các dự án trong khu 
công nghiệp để đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quy hoạch và thực hiện 

dự án đã được phê duyệt. Hàng tháng nắm bắt tình hình hoạt động của các nhà 
máy trong khu công nghiệp, qua đó phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trong việc kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện 
chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. 

5. Đối với Khu TMCN Kim Thành: Ban Quản lý khu kinh tế chủ động 
nghiên cứu, đề xuất phương án thực hiện; đồng thời có phương án xử lý dứt 

điểm đối với các dự án đầu tư hiện nay trong phạm vi quy hoạch Khu cửa khẩu 
Kim Thành; báo cáo UBND tỉnh trong Quý I/2023. 

6. Đối với Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải: Ban Quản lý khu kinh tế chủ 

động nghiên cứu, đề xuất việc chuyển đổi thành khu Đô thị phía Nam Duyên 
Hải và giải quyết khó khăn của các dự án đang gặp vướng mắc trong KCN Bắc 

Duyên Hải. 

7. Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Ngoại vụ và các ngành 

quản lý cửa khẩu chủ động công tác đối ngoại với phía chính quyền và Ban 
Quản lý Khu kinh tế huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) để tăng cường các hoạt động 

xuất nhập khẩu và tạo điều kiện cho thông quan hàng hóa. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp ngày 23/12/2022 về 
hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp 

năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh trân 
trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TT. UBND tỉnh; 
- Thành viên Ban chỉ đạo Phát triển 
   Khu KTCK, KCN; 
- CVP, PCVP1; 
- Lưu: VT, KT1,2. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Bùi Văn Thìn 
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