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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

  
Số: 12/2015/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
Lào Cai, ngày  08 tháng  4  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động quản lý tại các cửa khẩu, 

lối mở biên giới của các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai
  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính 
phủ về quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu 
biên giới đất liền;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động quản lý 
tại các cửa khẩu, lối mở biên giới của các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu 
Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành 
và thay thế Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các thành viên Ban 
Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh 
tế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Phối hợp hoạt động quản lý tại các cửa khẩu, lối mở biên giới

của các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/2015/QĐ-UBND
 ngày 08  tháng 4  năm 2015 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định mục đích, nội dung, nguyên tắc và trách nhiệm phối 

hợp giữa các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành và các 
đơn vị liên quan tại khu vực các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm đến an ninh 
biên giới, trật tự an toàn xã hội và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết 
trong khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới.

2. Các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới gồm:
a) Khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai (cầu Hồ Kiều II);
b) Khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành);
c) Trạm kiểm soát Ga liên vận quốc tế Lào Cai;
d) Khu vực cửa khẩu Mường Khương (huyện Mường Khương);
đ) Khu vực cửa khẩu phụ Bản Vược (huyện Bát Xát);
e) Các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới khác được mở địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ thuộc các lực lượng quản lý nhà nước 

chuyên ngành: Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch, các ngành thành viên của 
Ban Quản lý cửa khẩu (theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) làm 
nhiệm vụ tại các cửa khẩu, lối mở biên giới.  

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh Lào Cai thực hiện nhiệm vụ tại các cửa khẩu, lối mở biên giới. 

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất 
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, ra, vào, lưu trú, hoạt động trong khu vực cửa khẩu, lối 
mở biên giới.
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Điều 3. Mục đích phối hợp
1. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, 

xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở biên giới theo hướng hiện đại, thông 
thoáng, văn minh lịch sự; tạo điều kiện cho người, phương tiện, hàng hóa của Việt 
Nam và nước ngoài ra, vào hoạt động trong khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới và 
lưu thông cửa khẩu thuận lợi. 

2. Không ngừng cải cách thủ tục hành chính; phối hợp xử lý các vụ việc phát 
sinh theo đúng trình tự quy định của pháp luật và điều ước quốc tế trong khu vực cửa 
khẩu, không gây phiền hà, sách nhiễu. Xây dựng mô hình cửa khẩu văn minh, thông 
thoáng, góp phần vào tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp
1. Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai là cơ quan đầu mối phối hợp hoạt động giữa 

các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các ngành thành viên của Ban Quản 
lý cửa khẩu tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới.

2. Tập trung sự thống nhất chỉ huy, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, lực lượng liên quan trong khu vực cửa khẩu, lối 
mở biên giới theo quy định của pháp luật.

3. Kịp thời, thiết thực, hiệu quả đảm bảo sự bình đẳng, đoàn kết hỗ trợ và tạo 
điều kiện thuận lợi cho nhau hoàn thành nhiệm vụ.

4. Có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước, lực lượng, phương tiện, biện pháp 
nghiệp vụ của các ngành, lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành và các ngành 
thành viên của Ban Quản lý cửa khẩu tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới. Các 
cơ quan quản lý tại cửa khẩu, lối mở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc 
phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo quy định 
của pháp luật.

Chương II
NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 5. Nội dung phối hợp
1. Tổ chức trao đổi thông tin trong công tác quản lý cửa khẩu giữa các cơ quan 

quản lý tại cửa khẩu, lối mở biên giới;
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực của mỗi cơ 

quan chức năng đến các đơn vị phối hợp và đối tượng quản lý;
3. Làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu phải đảm bảo đúng 

quy trình, thủ tục quy định;
4. Kiểm tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, phát hiện và xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, làm cản trở 
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hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu hoặc gây mất an ninh, trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy khu vực cửa khẩu, lối mở 
biên giới;

5. Giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh, 
nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu tại các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới;

6. Đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới; có trách nhiệm 
hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, 
lối mở biên giới khi có yêu cầu;

7. Phối hợp trong công tác quy hoạch, đầu tư trang bị kỹ thuật nghiệp vụ phục 
vụ quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu, xây dựng cửa khẩu từng bước chính quy hiện 
đại, phù hợp với hội nhập quốc tế; 

8. Phối hợp quản lý kho bãi, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực cửa khẩu, lối 
mở biên giới;

9. Các nội dung khác có liên quan trong công tác quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai
1. Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai là cơ quan trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Lào Cai, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 11 của Quy chế 
điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết 
định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Khoản 7 
Điều 2 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2014/
QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Là cơ quan đầu mối phối hợp các ngành tại cửa khẩu, lối mở biên giới; duy trì 
thời gian mở, đóng cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định; xây dựng Nội quy cửa 
khẩu, nội dung phối hợp và hình thức trao đổi thông tin, tuyên truyền; chuẩn bị nội 
dung, chủ trì giao ban công tác với các ngành thành viên; tổng hợp kết quả báo cáo 
Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật; duy 
trì thực hiện Nội quy cửa khẩu, các quy định về quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới 
của cán bộ, chiến sỹ thuộc các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai; phối 
hợp với cơ quan chức năng giám sát công tác thu phí của cơ quan được giao nhiệm 
vụ thu phí tại các cửa khẩu, lối mở biên giới. 

Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, điện nước, vệ sinh môi trường, tài sản 
chung cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ của các lực lượng quản lý cửa 
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khẩu, lối mở biên giới và cán bộ, nhân viên Ban Quản lý cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu 
hoạt động quản lý nhà nước tại cửa khẩu, lối mở biên giới.

2. Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của 
Ban Quản lý cửa khẩu theo đúng quy định. Tổ chức, chủ trì giao ban công tác tháng 
các ngành thành viên tại cửa khẩu, lối mở biên giới; phân công chuyên viên chuyên 
trách trực ban tại cửa khẩu, lối mở biên giới.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng cửa khẩu
1. Trưởng cửa khẩu chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu, 

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 
thực hiện nhiệm vụ quy định tại: 

a) Điều 11 của Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền 
ban hành kèm theo Quyết định 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ;

b) Nội quy cửa khẩu; quy định, quy trình do Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Ban 
Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành, áp dụng trong khu vực được giao quản lý; 

c) Tổ chức, chủ trì giao ban công tác tuần tại cửa khẩu; 
2. Trưởng cửa khẩu phải ủy quyền (bằng văn bản) cho một Phó cửa khẩu điều 

hành tại cửa khẩu khi mình vắng mặt và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước 
người có thẩm quyền về nội dung ủy quyền.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của các ngành thành viên Ban quản lý 
cửa khẩu

1. Các lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành và ngành thành viên có trách 
nhiệm phối hợp và thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành mình theo quy định của 
pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp 
trên trực tiếp về hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu, lối 
mở biên giới mà mình được giao nhiệm vụ.

Định kỳ hàng tháng, lập và gửi thông báo danh sách cán bộ, công chức, chiến sỹ 
tham gia hoạt động quản lý chuyên ngành, liên ngành tại các cửa khẩu cho Trưởng 
cửa khẩu để phối hợp quản lý. Trường hợp có sự điều động, thay đổi nhân sự thì phải 
kịp thời thông báo trong thời hạn 01 ngày làm việc.

2. Bộ đội Biên phòng tại cửa khẩu, lối mở biên giới chủ trì, phối hợp với các 
ngành, lực lượng liên quan về chủ quyền lãnh thổ, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội trong khu vực cửa khẩu. Chủ trì thực hiện công tác thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, 
giám sát xuất cảnh, nhập cảnh đối với người, phương tiện; phối hợp kiểm tra, giám 
sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; cấp phép một số giấy tờ tại cửa khẩu, lối mở biên 
giới theo quy định của pháp luật. 

3. Hải quan tại cửa khẩu, lối mở biên giới chủ trì, phối hợp với các ngành, lực 
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lượng liên quan tại cửa khẩu, lối mở biên giới về kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu và lĩnh vực Hải quan khác theo quy định của pháp luật Việt 
Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Kiểm dịch Y tế, Kiểm dịch Động vật, Kiểm dịch Thực vật tại cửa khẩu, lối mở 
biên giới chủ trì, phối hợp các ngành, lực lượng chức năng liên quan thực hiện chức 
năng kiểm dịch tại cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam 
và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; chủ động phối hợp với Bộ đội Biên 
phòng hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu, lối mở biên giới trong 
trường hợp xảy ra dịch bệnh đối với người và động vật, thực vật.

5. Các ngành, lực lượng thành viên khác có liên quan như: Công an, Giao thông, 
Thuế, Kho bạc… chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu và đơn vị quản lý nhà 
nước chuyên ngành về lĩnh vực ngành, lực lượng mình quản lý theo quy định của 
pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức, chiến sĩ thuộc các 
ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng ngành thành viên về tiến độ, chất lượng, 
hiệu quả công việc được giao; chịu trách nhiệm về hoạt động phối hợp theo quy định 
của Quy chế này, Nội quy cửa khẩu và quy định về quy trình quản lý do Uỷ ban nhân 
dân tỉnh hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành, áp dụng tại các cửa khẩu, lối 
mở biên giới trên địa bàn tỉnh 

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực, 
ngành chuyên môn tại cửa khẩu, lối mở biên giới. Có thái độ văn minh, lịch sự khi 
làm việc tại cửa khẩu, lối mở biên giới; có ý thức bảo vệ tài sản, phương tiện làm 
việc tại các cửa khẩu, lối mở biên giới. 

Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của “Chuyên viên trực ban” - Ban Quản 
lý cửa khẩu Lào Cai

1. Giám sát, đôn đốc việc chấp hành quy định của pháp luật, Nội quy cửa khẩu, 
các quy định của Tỉnh trong lĩnh vực quản lý cửa khẩu của cán bộ, chiến sỹ thuộc 
các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai thực thi nhiệm vụ tại các cửa 
khẩu, lối mở biên giới, bao gồm cả hoạt động giám sát, kiểm tra hoạt động của nhân 
viên chuyên trách của Ban Quản lý cửa khẩu làm việc trong khu vực cửa khẩu, lối 
mở biên giới (bảo vệ, thu phí, vệ sinh và các hoạt động dịch vụ khác); 

Khi phát hiện cán bộ, chiến sỹ, nhân viên của các lực lượng thành viên vi phạm 
phải kịp thời báo cáo Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai, Trưởng cửa khẩu, Thủ 
trưởng ngành thành viên nơi người đó đang thực thi nhiệm vụ để có biện pháp phối 
hợp xem xét, quyết định xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2. Tổng hợp tình hình, số liệu về các hoạt động hàng ngày tại các cửa khẩu, lối 
mở biên giới, báo cáo Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai, Trưởng cửa khẩu tương ứng; 
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3. Thường trực tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý cửa khẩu: Tiếp và giải quyết 
những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan; trường hợp vụ việc vượt quá 
thẩm quyền giải quyết thì kịp thời báo cáo với Lãnh đạo Ban Quản lý cửa khẩu Lào 
Cai, Trưởng cửa khẩu, Phó cửa khẩu, kiến nghị biện pháp giải quyết.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Ban Quản lý cửa khẩu có trách nhiệm thông tin kịp thời đến các ngành thành 

viên những nội dung có liên quan đến công tác phối hợp thông qua các hình thức 
như: Họp giao ban, thông báo bằng văn bản, thư điện tử, điện thoại....

 2. Các ngành thành viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin 
báo cáo (báo cáo định kỳ ngày, tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm) và báo cáo đột xuất 
khi có yêu cầu, phản ánh đến Ban Quản lý cửa khẩu những nội dung có liên quan để 
phối hợp giải quyết.

3. Ban Quản lý cửa khẩu có trách nhiệm lập “Hộp thư góp ý” ở nơi làm việc của 
các lực lượng liên ngành tại các cửa khẩu, lối mở biên giới để thực hiện việc tiếp 
nhận, xử lý thông tin, phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân 
dân (tại khu vực cửa khẩu) theo quy định của pháp luật; kịp thời thông báo cho các 
lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành và các ngành thành viên biết, phối hợp xử 
lý và/hoặc thông báo kết quả xử lý của cơ quan chức năng về những kiến nghị, phản 
ánh của doanh nghiệp và nhân dân có liên quan đến hoạt động quản lý cửa khẩu, lối 
mở biên giới.

Điều 12. Chế độ hội họp, giao ban 
1. Ban Quản lý cửa khẩu xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt việc triệu tập và chủ trì hội nghị sơ kết, 
tổng kết, hội thảo chuyên đề, hội nghị gặp gỡ các cơ quan, đơn vị tham gia quản lý 
cửa khẩu và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ và đầu tư 
trong khu vực được giao.

2. Chế độ sinh hoạt giao ban công tác:
a) Thực hiện giao ban hàng tháng tại Ban Quản lý cửa khẩu do Trưởng Ban chủ 

trì. Thành phần gồm: Trưởng cửa khẩu, Phó cửa khẩu, các cơ quan, đơn vị thành viên 
Ban Quản lý cửa khẩu, Phòng Quản lý cửa khẩu - Ban Quản lý Khu kinh tế và các 
đơn vị khác có liên quan; 

b) Thực hiện giao ban tuần tại các cửa khẩu, lối mở biên giới do Trưởng cửa 
khẩu chủ trì. Thành phần gồm: Đại diện các ngành thành viên làm việc tại các cửa 
khẩu, lối mở biên giới;

c) Nội dung giao ban: Đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần, tháng, 
rút kinh nghiệm; thống nhất xử lý những vấn đề tồn tại, xác định nhiệm vụ tuần, 
tháng kế tiếp. Tổng hợp báo cáo, đề nghị giải quyết những nội dung bất cập lên cấp 
có thẩm quyền.
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Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân viên các ngành thành viên làm 

việc tại các cửa khẩu, lối mở biên giới có thành tích xuất sắc trong hoạt động phối 
hợp khi thi hành nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng theo đề nghị 
của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, các điều khoản trong Quy chế này và Nội 
quy cửa khẩu, Ban Quản lý cửa khẩu kịp thời thông báo, trao đổi với cấp trên quản 
lý trực tiếp các ngành, lực lượng thành viên, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ 
bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu 
gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan triển khai thực 
hiện nghiêm túc Quy chế này. Định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm báo cáo 
kết quả thực hiện Quy chế về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh, các ngành  phản 
ánh về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Doãn Văn Hưởng 


