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

tại cuộc họp làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế 
 

 

Ngày 22/4/2022, đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh chủ 

trì cuộc họp làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế; dự hội nghị có đồng chí 
Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách Ban Quản lý Khu kinh 

tế; lãnh đạo các sở, ngành: Ban Quản lý Khu kinh tế, Công Thương, Tài chính, 
Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải – Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải 

quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, Chi cục 
Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lào 

Cai. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo kết quả công tác năm 2021, 
quý I năm 2022, những khó khăn vướng mắc, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

trong thời gian tới; ý kiến phát biểu của các lãnh đạo các sở, ngành; đồng chí 
Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo: 

Với mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng trong tuyến 
hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trung tâm kết nối 

giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - 
Trung Quốc; trong đó Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được định hướng thành một 

trong những trung tâm Logistics quan trọng của cả nước, là cửa khẩu Quốc tế hiện 
đại, tiêu biểu; nâng cao vai trò, vị trí, năng lực cạnh tranh của Khu kinh tế, khu cửa 

khẩu, hướng tới xuất nhập khẩu hàng hóa chính ngạch, hoạt động quản lý cửa khẩu 
hiện đại, thông thoáng, minh bạch, thu hút được các nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu đến với Lào Cai; đồng thời nâng cao vai trò và tính chủ động của Ban 

Quản lý Khu kinh tế trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; do đó yêu cầu tập 
trung một số nhiệm vụ như sau: 

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế: (1) rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của 

Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành tại quyết định 67/2016/QĐ-UBND ngày 
19/8/2016, đảm bảo phù hợp với Nghị định 82/2018/Đ - CP ngày 22/5/2015, các 

quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và tăng cường năng 
lực trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo đầy đủ chức năng quản lý nhà 
nước về (đầu tư và giám sát đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, xây 

dựng ...); rà soát lại chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý Cửa khẩu; báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 15/5/2022; (2) Rà soát, báo cáo hiện trạng và đề xuất 

xây dựng quy trình, quy chế quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh gắn với đề 
xuất quy hoạch khu cửa khẩu quốc tế, gắn với cửa khẩu số; báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 27/4/2022; (3) Báo cáo rà soát về công tác quản lý trong Khu kinh 
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tế, Khu công nghiệp (Tằng Loỏng, Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới) về: quản lý 
đất đai, tiền thuê đất, quản lý doanh nghiệp, quản lý các dự án đầu tư, khoáng 

sản, môi trường ..., báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2022; (4) chủ trì, phối 
hợp với các sở, ngành trên cơ sở ý kiến của Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu 
đề xuất việc phối hợp với cơ quan chức năng huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam 

(Trung Quốc) về xét nghiệm SARS-CoV-2, công tác phòng chống dịch Covid-
19 nhằm xây dựng “vùng xanh”, “luồng xanh” phục vụ hoạt động xuất, nhập 

khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành; (5) Khẩn trương triển khai 
thực hiện 07 dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với VNPT Lào Cai xây 

dựng, đề xuất nội dung cửa khẩu số; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27/4/2022. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế ngày 22/4/2022, 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, Công Thương, Tài chính, Kế 
hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải – 
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
Thông tin và Truyền thông, Công an 
tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, Cục 
Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh; 
- VNPT tỉnh; 
- CVP, PCVP1; 
- Lưu: VT, TH2, VX1, KT1,2. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Bùi Văn Thìn 
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