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         A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01/2022 

         I. Công tác quản lý hoạt động tại các cửa khẩu 

 1. Tình hình hoạt động tại các cửa khẩu: 

 Trong tháng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc 
tế đường bộ số I, II và cửa khẩu Ga đường sắt diễn ra bình thường, tại các cửa 

khẩu, lối mở khác không diễn ra hoạt động xuất nhập khẩu. Trong dịp nghỉ lễ 
Tết dương lịch (03ngày), Ban Quản lý Khu kinh tế đã phối hợp với các ngành 

thành viên bố trí lực lượng thường trực tại các cửa khẩu đảm bảo cho hoạt động 
xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được thuận lợi, trong thời gian nghỉ lễ không 

phát sinh vi phạm, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 vẫn ảnh hưởng nhiều đến hoạt 
động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu.  

 2. Công tác phối hợp quản lý cửa khẩu: 
Ban quản lý duy trì tốt công tác phối hợp quản lý cửa khẩu tại hệ thống 

cửa khẩu biên giới đất liền với các ngành thành viên theo Quy chế phối hợp và 
Nội quy cửa khẩu; công tác trực ban tại cửa khẩu, kịp thời nắm bắt thông tin, 
cập nhật số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Tăng cường công tác 

phòng, chống Covid19. 
Duy trì triển khai phương án số 01/PA-BQL ngày 31/01/2021 về quản lý 

hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Ga 
đường sắt Lào Cai trong giai đoạn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid- 19 trong tình hình mới; phương án điều tiết phương tiện chở 
hàng xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. 

Triển khai nội dung Phương án số 311/PA-BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban 
chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tỉnh về Quản lý người, phương tiện ra, 

vào và hoạt động tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành và các khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai và phương án số 16/PA-UBND tỉnh ngày 17/1/2022 

về thiết lập vùng xanh không covid -19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa 

khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. 

Duy trì thường xuyên chế độ trao đổi thông tin 24/7 qua nhân viên liên lạc 

với phía Hà Khẩu (Trung Quốc), kịp thời thông báo cho nhau các vấn đề phát 
sinh trong quá trình quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu; Tăng cường trao đổi qua 

thư liên hệ, đường dây nóng với Ban Quản lý cửa khẩu huyện Hà Khẩu (Trung 
Quốc) để bàn bạc, trao đổi về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 
Phương án vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim 

Thành, v.v nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập 
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khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp góp phần thu hút nhiều hơn nữa 
các hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 

12/01/2021, phía Hà Khẩu đã khôi phục hoạt động nhập khẩu hàng hóa của Việt 
Nam vận chuyển bằng xe bảo ôn (Container lạnh) qua cửa khẩu quốc tế đường 
bộ số II KIm Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Hà Khẩu). Hai bên đã tích cực trao 

đổi, phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng vận chuyển bằng 

xe bảo ôn xuất khẩu qua cửa khẩuThực hiện quản lý chặt chẽ người, phương tiện 

cá nhân ra vào khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

 Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua hệ thống cửa khẩu 

của tỉnh tháng 01/2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/01/2022) như sau: 

1. Kết quả hoạt động xuất - nhập khẩu. 

Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt (từ ngày 01.01 

đến 15.01 đạt 115,847 triệu USD) ước hết tháng đạt: 215 triệu USD (giảm  51% 
so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó:  

- Xuất khẩu (từ ngày 01.01 đến 15.01 đạt 67,732 triệu USD) ước hết 
tháng đạt: 75,08 triệu USD (tăng 45,69% so với tháng  12/2021, tăng 16,17% so 

với cùng kỳ năm 2021); đạt 9,75% KH năm.  

- Nhập khẩu (từ ngày 01.01 đến 15.01 đạt 41,370 triệu USD) ước hết 

tháng đạt: 107,5 triệu USD (tăng 106% so với cùng kỳ năm 2021) 

- Các loại hình khác (từ ngày 01.01 đến 15.01 đạt 6,744 triệu USD), ước 

hết tháng đạt 44,25 triệu USD (giảm 22,15% so với tháng 12/2021), đạt 2,24% 
KH năm. 

Từ ngày 12/01/2022, phía Hà Khẩu (Trung Quốc) thông báo khôi phục lại 
hoạt động nhập khẩu các mặt hàng vận chuyển bằng xe lạnh từ Việt Nam, cụ thể 
là các mặt hàng Thanh Long và trái cây của Việt Nam, đồng thời phía Hà Khẩu 

yêu cầu phải xét nghiệm hàng hóa, thành thùng phương tiện trước khi thông 
quan. Trong 07 ngày từ ngày 12/01/2022 đến 18/01/2022 tổng số phương tiện xe 

lạnh chở Thanh Long và trái cây xuất khẩu đạt 102 xe. 

* Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu trong tháng:  

- Xuất khẩu: Thanh long; chuối, dưa hấu, tinh bột sắn; Cà phê, bánh kẹo; 
quả vải; Phốt pho vàng; ...  

- Nhập khẩu: Phân bón các loại, Rau củ quả các loại; sắt thép và các sản 
phẩm từ sắt thép, máy móc thiết bị... 

 2. Kết quả thu nộp ngân sách 

Tổng thu nộp ngân sách trong tháng thu đạt 85,505 tỷ đồng, tăng 56% so 

với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

- Thu thuế phí do các ngành Hải quan thực hiện: đạt 80,317 tỷ đồng tăng 

56% so cùng kỳ năm trước   
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- Phí và lệ phí do các ngành thành viên BQL cửa khẩu thu đạt 5,18 tỷ đồng 
tương đương so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng tại các cửa khẩu, lối mở 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ban quản lý cửa khẩu thực hiện: đạt 3,701 tỷ đồng 
giảm 2% so với cùng kỳ năm trước (tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim 

thành đạt 3,701 tỷ đồng; tại các cửa khẩu Mường Khương và các lối mở không 
diễn ra).  

 3. Hoạt động xuất - nhập cảnh, du lịch 

 - Tổng số người xuất nhập cảnh trong tháng đạt 9 lượt người.  
  -  Phương tiện xuất nhập cảnh: Phương tiện xuất nhập cảnh trong tháng 

đạt: 10.490 lượt phương tiện giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.  

4. Hoạt động kiểm dịch:  

Các cơ quan Kiểm dịch đã thực hiện kiểm dịch đảm bảo chặt chẽ theo 
đúng các quy định hiện hành của nhà nước vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, giải quyết và đáp ứng tốt 

yêu cầu của các đối tượng XNK, XNC.  

- Trong tháng Kiểm dịch thực vật đã thực hiện kiểm dịch 249 lô hàng hóa 
xuất khẩu với khối lượng 47.465,56 tấn và 1.337 lô hàng hóa nhập khẩu với 

khối lượng 39.526,78 tấn, trong quá trình kiểm dịch không phát hiện dịch hại.  

- Trong tháng Kiểm dịch y tế quốc tế đã tiến hành kiểm dịch cho 115 lượt 
khách xuất nhập cảnh; kiểm dịch 283 toa tầu và 3.988 xe ô tô XNC; không phát 
sinh kiểm dịch y tế cho  thuyền xuất, nhập. Công tác phòng chống và kiểm soát 

dịch bệnh đối với khách nhập cảnh được thực hiện đúng theo chỉ đạo chuyên 
môn của ngành y tế. 

- Công tác Kiểm dịch động vật được triển khai nghiêm túc theo đúng 
nguyên tắc, quy định của nghành và các quy định của nhà nước.  

II. Công tác quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp 

1. Về Quản lý quy hoạch 

Ban quản lý Khu kinh tế duy trì nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch tại 

các khu vực được giao quản lý theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt: Trình phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu thương mại, 

công nghiệp, dịchvụ, đô thị xã bản qua, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát; Báo cáo 

UBND tỉnh (kết quả hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của 

tỉnh Lào Cai; điều chỉnh lại cơ quan phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng Khu thương mại, công nghiệp, dịch vụ, đô thị xã Bản Qua, TTBát 

Xát, huyện Bát Xát)  

2. Về quản lý hoạt động đầu tư 

Tham mưu thực hiện công tác quản lý đầu tư đối với 162 dự án đăng ký 

đầu tư tại các KCN, Khu TMCN Kim Thành, với tổng số vốn đầu tư gần 26.000 

tỷ đồng, trong đó có 137 dự án đi vào hoạt động, 02 dự án đang triển khai xây 
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dựng, 03 dự án đang hoàn thiện xây dựng; 20 dự án đang hoàn thiện các thủ tục, 

chưa triển khai xây dựng, dừng xây dựng do điều chỉnh quy hoạch. 

+ Tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại tại nút giao đường Triệu 

Quang Phục và đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai 

(TDHOME Lào Cai); Tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định điều 

chỉnh 04 dự án;  

Nhiệm vụ khác: rà soát những nội dung liên quan đến các dự án đầu tư tại 

các KCN Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Tằng Loỏng và thương mại công 

nghiệp Kim Thành; Nắm bắt theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện dự án Sân 

golf Lào Cai và dự án mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai ... 

các dự án tại KCN Tằng Loỏng theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 3.Về quản lý xây dựng: Thường xuyên giám sát tiến độ và việc triển khai 

xây dựng của các nhà đầu tư theo Giấy phép xây dựng. Trong tháng không có 

dự án khởi công mới, không có dự án hoàn thành xây dựng đi vào hoạt động; 

Hiện trong các khu có dự án đang triển khai xây dựng, giá trị giải ngân trong 

tháng ít. 

4. Về Tài nguyên và Môi trường 

Thực hiện công tác quản lý lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại các khu 

vực được giao quản lý theo quy định.Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 

KCN Bắc Duyên Hải, Kim Thành, Đông Phố Mới và Tằng Loỏng; Phối hợp Chi 

cục bảo vệ môi trường kiểm tra công tác khắc phục tồn tại trong quá trình vận 

hành tử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cty CP vật tư nông sản, kiểm tra 

vận hành tử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án xây dựng hệ thống xử 

lý nước thải  (giai đoạn 2) tại KCN Tằng Loỏng.  

 Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số tổ chức sử dụng đất, thuê đất trong 
Khu kinh tế là: 242 đơn vị trong đó: Thành phố Lào Cai: 217 đơn vị; Huyện 

Mường Khương: 14 đơn vị; Huyện Bát Xát: 11 đơn vị với Tổng số tiền phải thu: 
1.457.075.900đồng, trong đó (Thành phố Lào Cai: 1.457.075.900 đồng;  Huyện 

Bát Xát: 0 đồng; Huyện Mường Khương: 0  đồng). 

Kết quả giải quyết hồ sơ miễn giảm, ban hành 30 quyết định giảm tiền thuê 

đất cho 30 đơn vị trong khu KT, với tổng số tiền được giảm là: 1.462.277.465 

đồng  

5. Về sản xuất kinh doanh và lao động 

a) Về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp: 

Trong tháng 01/2022, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tiếp tục 

được duy trì, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và Khu TM-
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CN Kim Thành như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo chỉ số giá 2010) 

tháng 01 ước đạt 2.160 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. 

- Giá bán một số sản phẩm của 1 số nhà máy: DAP 16.941.000 đồng/tấn, 

tăng 9.059.000 đồng/tấn so với cùng kỳ; phôi thép 14.737.354 đồng/tấn, tăng 

2.450.354 đồng so với cùng kỳ; đồng tấm 190 triệu đồng/tấn (giá tại Nhà máy 

do tập đoàn giao; giá thị trường khoảng 10.000 USD/tấn), phốt pho bình quân 

108 triệu đồng/tấn, tăng 47.200.000 đồng so với cùng kỳ; NPK khoảng 4,1 triệu 

đồng/tấn; axit phôtphoric 27,8 triệu đồng/tấn, tăng 12.200.000 đồng so với cùng 

kỳ; vàng 900 triệu đồng/tấn... 

- Tồn kho một số sản phẩm: Phôi phép 3.100 tấn, DAP 1.300 tấn, NPK 

19.037 tấn, phốt pho vàng+đỏ 6.074 tấn, supe lân 15.292 tấn, H3PO4 5.745 tấn, 

H2SO4 8.511 tấn, quặng tuyển 3.400 tấn …… 

+ Sản lượng sản xuất một số sản phẩm tăng, giảm so với cung kỳ: DAP 

7.400 tấn, bằng 40% so với cùng kỳ; phân bón NPK 11.431 tấn, tăng 45% so với 

cùng kỳ; Supe lân 15.572 tấn, bằng 60% so với cùng kỳ; đồng thỏi 2.836 tấn, 

tăng 50% so với cùng kỳ; phốt pho vàng+đỏ 9.862 tấn, bằng 100% so với cùng 

kỳ; phụ gia thức ăn gia súc DCP 6.737 tấn, bằng 93,8% so với cùng kỳ; phôi 

thép 0 tấn; quặng tuyển 27.200 tấn, bằng 50% so với cùng kỳ; axit photphoric 

6.808 tấn, bằng 35% so với cùng kỳ; Mono amoni phốt phát MAP 7.592 tấn, 

bằng 58% so với cùng kỳ; ... 

+ Sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm tăng, giảm so với cùng kỳ: DAP 

8.500 tấn, bằng 45% so với cùng kỳ; Phốt pho vàng+đỏ 10.350 tấn, bằng 85% so 

với cùng kỳ; Supe lân 14.658 tấn, bằng 53% so với cùng kỳ; phụ gia thức ăn gia 

súc DCP 6.451 tấn, bằng 90% so với cùng kỳ; phân bón NPK 7.561 tấn, bằng 

72% so với cùng kỳ; đồng thỏi 1.380 tấn, bằng 73% so với cùng kỳ; phôi thép 0 

tấn; quặng tuyển 23.120 tấn, bằng 35% so với cùng kỳ; axit photphoric 3.271 

tấn, bằng 15% so với cùng kỳ; Mono amoni phốt phát MAP 4.863 tấn, bằng 

37% so với cùng kỳ.... 

- Thị trường tiêu thụ: Phốt pho chủ yếu Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, 

Đài Loan, Anh, Australia và trong nước; các sản phẩm khác tiêu thụ trong nước 

Đáng giá chung 01 tháng đầu năm: Các cơ sở sản xuất công nghiệp 

được duy trì ổn định và tăng so với cùng kỳ; hoạt động thương mại các dự án tại 

KCN Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới, Kim Thành vẫn còn khó khăn (do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19) 

b) Về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động, PCCN:  
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 Tính đến ngày 15/01/2022, tổng số lao động trong khu, cụm công nghiệp 

là 7.489 người.Trong đó: Số lao động nước ngoài trong các khu, cụm công 

nghiệp là  24 người (Trong đó: Trung Quốc: 22 người, Hàn Quốc: 02 người).  

+ KCN Bắc Duyên Hải: 627 người  Lao động nước ngoài: 5 người 

+ KCN Đông Phố Mới:  405 người  Lao động nước ngoài: 6 người 

+ KCN Tằng Loỏng:   5.791 người  Lao động nước ngoài: 9 người 

+ KCN TM Kim Thành: 100 người  Lao động nước ngoài:  0 người. 

+ Khu Kinh tế: Lao động nước ngoài : 23 người  

6. Về Dịch vụ, Hạ tầng KCN 

 Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định cụ thể: Tổ 

chức quản lý, điều hành sắp xếp, kiểm soát phương tiện, con người vào - ra Khu 

kiểm hóa và các cửa khẩu khác trong phạm vị được giao khoa học, phục vụ tốt cho 

các hoạt động tại cửa khẩu và thực hiện trông giữ phương tiện theo quy định; Chủ 

động phối hợp với các đơn vị thành viên Ban quản lý và các lực lượng chức năng 

trên địa bàn đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ tại các khu vực được 

giao; Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phun nước chống bụi tại các khu vực 

đơn vị được giao theo phương án; Thực hiện duy tu, sửa chữa thường xuyên hạ 

tầng tại KCN Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải và các cửa khẩu; Vận hành nhà máy 

xử lý nước thải KCN Tằng Loỏng. 

 7. Về quản lý dự án ĐTXD thuộc nguồn vốn ngân sách cấp 

Thực hiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn 

vốn ngân sách cấp theo đúng các quy định và trình tự của pháp luật hiện hành.  

- Thực hiện QLDA chuẩn bị dầu từ và giám sát thi công 03 công trình: (1) 
Công trình nâng cấp tuyến đường gom nối tỉnh lộ 156B vào Khu thương mại - 

Công nghiệp Kim Thành; (2) Nâng cấp và mở rộng đường từ tỉnh lộ 151 qua 
Khu công nghiệp Tằng Loỏng đến đường từ xã Xuân Giao đi cầu mới Phố Lu; 

(3) Triển khai đo đạc địa chính công trình: Đầu tư phát triển khu cửa khẩu Quốc 
tế đường bộ số II, Kim Thành và Khu mở rộng giai đoạn đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 3199/QĐ-
UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh.  

 - Công tác quyết toán công trình hoàn thành: (1) Sửa chữa cầu T1 (nằm 
trên tuyến đường Thủy Hoa và khu thương mại công nghiệp Kim Thành); Mua 

sắm, lắp đặt hệ thống điện trang trí nhà liên ngành Cửa khẩu Quốc tế đường bộ 
số I Kim Thành; (3) Mua sắm, lắp đặt hệ thống điện trang trí nhà liên ngành Cửa 
khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành; (4) Nâng cấp hạ tầng khu bãi kiểm hóa 

hàng nhập khẩu KB1 và khu bãi hàng xuất khẩu sân nhà liên ngành tại Cửa khẩu 
Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Hạng mục: Phòng cháy chữa cháy);(5) Đồ 

án Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp gia công, chế biến, đóng gói hàng xuất 
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nhập khẩu tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;(6) Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu 
Logistics (khu dịch vụ hậu cần), thuộc khu Kim Thành - Bản Vược. 

- Tình hình giải ngân: Kế hoạch vốn giao năm 2022 là 28.737 triệu đồng, 
đã thực hiện giải ngân  5.544 Triệu đồng đạt 19,2%  kế hoạch vốn giao.  

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2022.  

I. Công tác quản lý cửa khẩu. 

 - Quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh và phát triển 

kinh tế. Duy trì thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo 
chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai, đồng thời tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nhằm phấn đấu hoàn 
thành các chỉ tiêu về kim ngạch, thu ngân sách được giao. 

- Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, 
đảm bảo hoạt động XNK qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) 

diễn ra an toàn, thuận lợi. Đặc biệt là vào thời gian cao điểm của hoạt động 
XNK mặt hàng nông sản phục vụ Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 được diễn ra 

- Triển khai thực hiện phương án 16/PA-UBND tỉnh ngày 17/1/2022 về thiết 
lập vùng xanh không covid -19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc  

tế đường bộ số II Kim Thành; tiếp tục duy trì triển khai Phương án số 01/PA-BQL 
ngày 31/01/2021 về quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế 

đường bộ số II (Kim Thành), Ga đường sắt Lào Cai trong giai đoạn tiếp tục thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong tình hình mới. 

 - Tiếp tục duy trì chế độ trao đổi thông tin 24/7 qua nhân viên liên lạc với 

phía Hà Khẩu (Trung Quốc), kịp thời thông báo cho nhau các vấn đề phát sinh 

trong quá trình quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu; Trao đổi, bàn bạc, phối hợp 

với Ban Quản lý cửa huyện Hà Khẩu về việc thay đổi phương án quản lý xuất, 

nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh, góp phần thu 

hút nhiều hơn nữa các hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn 

tỉnh. 

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch chuyển đổi số công tác 

quản lý cửa khẩu theo đề án số 08/ĐA-TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy  và 

UBND tỉnh 

- Tăng cường trao đổi với phía Hà Khẩu (Trung Quốc) nhằm tháo gỡ vướng 

mắc phát sinh trong công tác quản lý các hoạt động tại cửa khẩu tạo điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp và góp phần thu hút nhiều hơn nữa các hàng hóa xuất nhập 

khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đề nghị phía Hà Khẩu (Trung Quốc) 
sớm báo cáo cấp trên cho phép lái xe Việt Nam và Trung quốc được phép xuất nhập 

cảnh. 

- Phối hợp với các ngành Hải quan, Biên phòng tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu đặc biệt trong dịp giáp Tết 
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nguyên đán đối với các mặt hàng cấm nhập như: pháo các loại, thực phẩm nhập 

khẩu không rõ nguồn gốc. 

- Xây dựng kế hoạch trực Tết của các ngành thành viên tại các cửa khẩu 
đảm bảo quân số và các điều kiện phục vụ hoạt động tại các cửa khẩu diễn ra 

bình thường ổn định trong dịp Tết nguyên đán nhâm dần 2022. 

- Bám sát và thực hiện các thông báo, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, của 

lãnh đạo ban về công tác quản lý điều hành các hoạt động tại cửa khẩu, nhằm thúc 
đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai góp phần hoàn thành 

các chỉ tiêu về giá trị hàng hoá xuất - nhập khẩu và thu ngân sách năm 2022. 

II. Công tác quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp 

1. Về Quản lý quy hoạch, xây dựng và Quản lý đầu tư  

- Tiếp tục đôn đốc các dự án trọng điểm khởi công xây dựng chào mừng 75 

năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai: Dự án cán kéo sợi dây cáp đồng khởi công 

trước ngày 05/3/2022; dự án may mặc của Babeeni xây dựng các hạng mục 

chính trong Quý I/2022; dự án Dược liệu: khởi công trong Quý I/2022. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phát riển Khu 

kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai 

- Tham mưu tổ chức thẩm định các dự án đầu tư vào Khu KTCK và các KCN 

theo quy định; tổ chức giám sát đầu tư đối với các dự án tại KCN Bắc Duyên Hải, đề 

xuất xử lý vi phạm (nếu có). 

- Tiếp tục tham mưu xử lý chuyển tiếp các dự án tại Khu TM-CN Kim Thành 

(trước đây) để thực hiện theo quy hoạch điều chỉnh khu cửa khẩu Kim Thành đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 09/9/2020. 

 3. Về quản lý doanh nghiệp và lao động 

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động do 

UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội, UBND huyện, thành phố ủy 

quyền .  

- Rà soát, cập nhật, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

dự án trong Khu kinh tế;   

-  Đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong KCN, Khu TMCN 

hoạt động, thực hiện dự án theo đúng mục tiêu đầu tư đã cấp trong GCNĐT . 

-  Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đón, cách ly y tế đối với 

các chuyên gia, nhà quản lý, lao động nước ngoài nhập cảnh làm việc tại các dự án 

trong KCN theo đúng quy định. 

4. Về công tác Quản lý Dịch vụ, Hạ tầng KCN 
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- Lập kế hoạch và triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình kết 

cấu hạ tầng trong khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải và KCN 

Tằng Loỏng năm 2021. 

- Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác đảm 

bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; điều hành, sắp xếp phương tiện ra vào 

các Khu kiểm hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện tham gia xuất 

nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh và thực hiện trông giữ xe 

theo quy định.  

- Tăng cường công tác quản lý, phát triển các hoạt động dịch vụ tại các cửa 

khẩu, lối mở. 

5. Về quản lý dự án ĐTXD thuộc nguồn vốn ngân sách cấp 

Tiếp tục duy trì hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, đẩy nhanh công tác giải ngân, 

thanh toán theo kế hoạch vốn giao. Đề nghị UBND tỉnh cho phép lập quy hoạch 

sau khi dự án giải phóng mặt bằng rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm 

Kim Thành thực hiện xong tại  về quy hoạch điều chỉnh mở rộng khu TMCN Kim 

Thành về phía Tây Nam; Lập báo cáo chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp 

nhà liên ngành cửa khẩu quốc tế đường bộ số I Lào Cai; Tổ chức lựa chọn nhà 

thầu thi công xây dựng công trình nâng cấp hạ tầng Khu bãi kiểm hóa hàng nhập 

khảu KB1 và khu bãi hàng xuất khẩu sân nhà liên ngành tại cửa khẩu quốc tế 

đường bộ số II – Kim thành (hạng mục phòng cháy chữa cháy); ... 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2022 và 

nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2022 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai./. 

 

Nơi nhận:                                                                          

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (B/c);                                                      

- Sở KH & ĐT; 

- Cục Thống kê; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu VT, CK1, KH-TH. 

                   KT. TRƯỞNG BAN 

          PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

                    

                         Hà Đức Thuận 
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