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Lào Cai, ngày 18  tháng 02  năm 2011 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu 

công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế  cửa 

khẩu biên giới đất liền; 

Căn cứ Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 35/TTr-SNV ngày 29/01/2011, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban 

Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 3267/QĐ-

UBND ngày 05/11/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai./. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Văn Vịnh 
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QUY ĐỊNH 
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy  

của Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 

của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng 

Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND 

tỉnh Lào Cai, có chức năng giúp UBND tỉnh quản lý và thúc đẩy phát triển hệ thống các cửa 

khẩu biên giới đất liền của tỉnh Lào Cai (được xác định theo Nghị định số 32/2005/NĐ-CP 

của Chính phủ), quản lý các hoạt động tại cửa khẩu, quản lý các tổ chức phối hợp liên ngành 

tại cửa khẩu và quản lý Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành (khu phi thuế quan của 

Lào Cai). 

Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, có con dấu, có biên chế, 

có tài khoản để hoạt động. 

Trụ sở đặt tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai 

1. Tổ chức thực hiện hoạt động điều hành, phối hợp của Ban Quản lý đối với các lực 

lượng thành viên, các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý tại các cửa khẩu và khu vực thuộc 

phạm vi quản lý. Nghiên cứu chính sách, đề xuất cơ chế, giải pháp tạo điều kiện và tăng 

cường quản lý các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu và thương mại, 

dịch vụ trong khu vực quản lý. 

2. Làm đầu mối thường xuyên trao đổi hợp tác với cơ quan quản lý cửa khẩu biên giới 

đất liền của các địa phương tỉnh Vân Nam - Trung Quốc để giải quyết các vụ việc liên quan 

đến hoạt động tại cửa khẩu, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Quản lý, chỉ đạo hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc. Tổ chức, sắp xếp và quản 

lý các hoạt động dịch vụ phục vụ cho việc xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và các hoạt động 

thương mại, kinh doanh, dịch vụ khác trong khu vực được giao quản lý. 

4. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương sở tại và các ngành chức năng của tỉnh 

xác định và định hướng phát triển cửa khẩu, tổ chức lập quy hoạch chi tiết tại các khu vực 

cửa khẩu trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tiến hành quản lý và tổ chức thực hiện các 

quy hoạch được duyệt. 

5. Xây dựng danh mục dự án đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm 

trong khu chức năng được giao, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển trong 

các khu chức năng được giao theo quy định của pháp luật. Quản lý khai thác, sử dụng cơ sở 

vật chất, kết cấu hạ tầng, tài sản được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước trong khu chức 

năng được giao theo quy định. 



6. Xây dựng khung giá phí, lệ phí áp dụng trong các phân khu chức năng được giao, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành theo quy định của pháp luật. Tổ chức quản lý, thu 

các loại phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước và của tỉnh. 

7. Làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, dịch vụ và 

các hoạt động khác trong khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành và các khu chức năng 

trong phạm vi được giao; Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và đánh giá hiệu quả đầu 

tư và thực hiện các ưu đãi đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với dự án đầu 

tư kém hiệu quả theo quy định; Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia hoạt 

động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đầu tư, sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác 

theo quy định của Nhà nước và của tỉnh. 

8. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc 

bảo đảm mọi hoạt động trong khu chức năng được giao phù hợp với quy chế hoạt động và 

quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao năng lực quản lý, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng trong 

khu chức năng được giao. 

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách khen 

thưởng, kỷ luật, điều động đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban 

Quản lý; phối hợp với các ngành thành viên của Ban, quản lý cán bộ, chiến sỹ và thực hiện 

chế độ (nếu có) thuộc lực lượng các ngành thành viên theo quy định của pháp luật và phân 

cấp của tỉnh. 

10. Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động với UBND tỉnh. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh Lào Cai giao. 

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế 

1. Bộ máy chuyên trách của Ban: 

a) Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban; 

b) Bộ máy giúp việc, gồm: 

- Phòng Tổ chức - Hành chính; 

- Phòng Tổng hợp; 

- Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng. 

c) Các đơn vị trực thuộc, gồm: 

- Trung tâm Quản lý khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành; 

- Trung tâm Dịch vụ cửa khẩu tỉnh Lào Cai. 

2. Bộ máy phối hợp các ngành thành viên, gồm: 

a) Các thành viên Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, gồm: Thủ trưởng các đơn vị: 
Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế; Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế; Chi cục Hải 

quan Cửa khẩu Mường Khương; Chi cục Hải quan Bát Xát; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lào 

Cai; Đồn Biên phòng 257 Bát Xát; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mường Khương; Chi cục 

Kiểm dịch Thực vật vùng VIII; Chi cục Kiểm dịch động vật vật vùng Lào Cai; Trung tâm 

Kiểm dịch Y tế quốc tế; Công an thành phố Lào Cai; Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai; 

Phòng Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh; Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở GTVT. 

b) Các tổ chức hoạt động liên ngành của Ban Quản lý các cửa khẩu: Trạm quản lý liên 

ngành Cửa khẩu quốc tế Lào Cai; Trạm quản lý liên ngành Ga đường sắt quốc tế Lào Cai; 

Trạm quản lý liên ngành Cửa khẩu Mường Khương; Trạm quản lý liên ngành cửa khẩu 



đường bộ sông Hồng khu Kim Thành và các Trạm quản lý liên ngành tại các cửa khẩu khác 

của tỉnh Lào Cai do cấp có thẩm quyền quyết định thành lập. 

3. Biên chế: Biên chế của Ban Quản lý các cửa khẩu Lào Cai gồm biên chế hành chính 

và biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao cụ thể hàng năm theo đề nghị của Trưởng ban 

Quản lý các cửa khẩu và Giám đốc Sở Nội vụ, trong đó: 

- Biên chế của Ban quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai thuộc biên chế QLNN và hợp 

đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Biên chế của Trung tâm quản lý khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành thuộc 

biên chế sự nghiệp; 

- Biên chế của Trung tâm dịch vụ cửa khẩu là biên chế của đơn vị tự chủ về biên chế, 

tự đảm bảo kinh phí hoạt động. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Trưởng ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy 

định này, trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh cần phải điều chỉnh, 

Trưởng ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình 

UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Văn Vịnh 

 


