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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động 

 tại các khu tiểu thủ công nghiệp thuộc thành phố Lào Cai 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ quyết định số: 345/2002/QĐ-UBND ngày 19/8/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 

cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải; Đông Phố Mới và các khu vực khác theo quy định; 
Căn cứ Quyết định số: 190/2006/QĐ-UBND ngày 12/4/2006 của UBND thành phố Lào Cai về việc ban hành quy định về 

vị trí, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn các phòng ban chuyên môn thuộc thành phố; 
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế thành phố Lào Cai, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy chế phối hợp quản lý hoạt động của các khu tiểu thủ công nghiệp 

thuộc thành phố Lào Cai. 
 
Điều 2. Giao cho phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng, ban có liên quan tổ chức hướng dẫn và kiểm 

tra thực hiện bản quy chế này. 
 
Điều 3. Chánh văn phòng HĐND & UBND thành phố; Trưởng phòng Kinh tế; Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn; 

Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
Đỗ Trường Giang 
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QUY CHẾ PHỐI HỢP 

Quản lý hoạt động tại các khu tiểu thủ công nghiệp  
thuộc thành phố Lào Cai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 223/2008/QĐ-UBND  
ngày 05 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố Lào Cai) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 
 
1. Phạm vi điều chỉnh: Trong diện tích mặt bằng được UBND tỉnh Lào Cai giao cho UBND thành phố xây dựng các khu 

tiểu thủ công nghiệp tập trung. 
 
2. Đối tượng: 
Gồm tất cả các đơn vị, cơ sở,  cá nhân được phép đầu tư trong các khu tiểu thủ công nghiệp (TTCN) tập trung của 

thành phố Lào Cai, cụ thể: 
a) Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ; 
b) Các HTX TTCN thuộc diện quản lý của thành phố; 
c) Các cơ sở sản xuất TTCN (tư nhân hoặc nhóm hộ gia đình) 
 
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 
 
1. Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của UBND thành phố Lào Cai về các vấn đề có liên quan phát sinh trong các khu 

TTCN tập trung trên địa bàn. 
 
2. UBND các xã, phường và các phòng, ban có liên quan, trên cơ sở chức năng quyền hạn và nhiệm vụ được phân công 

tổ chức phối kết hợp chặt chẽ, nhằm giải quyết mọi công việc có liên quan đến các khu TTCN tập trung theo đúng trình tự và 
quy định hiện hành. 

Đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giải quyết nhanh gọn và đúng thủ tục đầu tư của 
các đơn vị, cơ sở sản xuất tiểu công nghiệp vào các khu TTCN tập trung của thành phố. 

 
Chương II 

 
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỤ THỂ 

 
Điều 3. Quản lý về xây dựng cơ sở vật chất 
 
Tất cả các cơ sở được sắp xếp vào các khu TTCN tập trung của thành phố thực hiện đầu tư đảm bảo các nội dung về: 

Cấp phép đầu tư, xây dựng cơ sở (nhà xưởng sản xuất, các công trình phụ trợ khác) theo đúng quy định tại Quyết định số: 
24/2007/QĐ-UBND ngày 06/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về quản lý quy hoạch, thiết kế cơ sở, TKKT thi công công trình; 
Quyết định số: 34/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007 ban hành quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai và một số văn bản liên quan khác. 

Cụ thể một số nội dung cơ bản như sau: 
a. Đảm bảo tỷ lệ diện tích xây dựng trong mỗi dự án đầu tư không vượt quá 70% diện tích được giao. 
b. Nhà xưởng sản xuất, nhà điều hành, các công trình phụ trợ (hàng rào, bãi tập kết vật liệu...) phải xây dựng theo một 

mẫu điển hình, đảm bảo tiêu chuẩn và định mức xây dựng theo quy định. 
 
Điều 4. Quản lý trong sản xuất và lao động 
 
Các cơ sở khi tiến hành sản xuất phải đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất: Mỗi cơ sở phải có nội quy sản xuất 

riêng, quản lý chặt chẽ người lao động trong thời gian sản xuất, thực hiện bảo hộ lao động cho người lao động. 
Đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người lao động theo các quy định của pháp luật hiện hành. 
Thực hiện kiểm tra quản lý hệ thống điện, các nguyên vật liệu đưa vào sản xuất phải đảm bảo an toàn cháy nổ theo 

quy định. 
 
Điều 5. Quản lý bảo vệ môi trường và an ninh 
 



Hoạt động sản xuất của các cơ sở phải được thực hiện tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, đặc biệt chú ý tới 
phương án xử lý chất thải (bao gồm cả chất thải rắn, khí và lỏng), đồng thời đảm bảo cảnh quan khu vực cũng như nội bộ 
của từng cơ sở theo quy định. 

Yêu cầu các cơ sở phải phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND phường sở tại thực hiện đảm bảo an ninh trật tự 
trong khu vực được giao quản lý; nghiêm cấm người lạ, không có nhiệm vụ vào khu TTCN tập trung và tại các cơ sở sản 
xuất TTCN trong các khu TTCN tập trung. 

 
Chương III 

NỘI DUNG PHỐI HỢP 
 

Điều 6. Phối hợp trong quản lý đầu tư 
 
Giao cho phòng Kinh tế là cơ quan chủ trì trong công tác lập quy hoạch, tiến hành sắp xếp các cơ sở TTCN; thực hiện 

hướng dẫn các cơ sở sản xuất TTCN lập phương án sản xuất tại các khu TTCN tập trung. Là đầu mối tập hợp toàn bộ hồ sơ 
dự án hoặc phương án đầu tư, hồ sơ cho thuê đất... trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt hoặc cho ý kiến thẩm 
định theo đúng quy định. 

Các phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm phối hợp thực hiện hướng dẫn hoặc thẩm 
định hồ sơ theo đúng chức năng quản lý đã được giao. 

 
Điều 7. Phối hợp trong quản lý sản xuất và bảo vệ trật tự an ninh, vệ sinh môi trường 
 
UBND các phường, xã có khu TTCN tập trung chủ động chỉ đạo thành lập các tổ an ninh tự quản, đảm bảo thực hiện 

triển khai công tác bảo vệ trật tự an ninh tại các khu vực xây dựng khu TTCN tập trung của thành phố. 
Phòng Kinh tế phối hợp cùng phòng Tài nguyên - Môi trường cùng các đơn vị có liên quan thực hiện hướng dẫn, tạo 

điều kiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực. Có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên đảm bảo công tác 
an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các vấn đề có liên quan thuộc khu vực các khu TTCN tập trung. 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý 
 
1. UBND thành phố: Là cơ quan quyết định giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến các khu TTCN tập trung trên địa bàn 

thành phố. 
 
2. Các đơn vị phòng ban có liên quan: 
 
2.1 - Phòng Kinh tế: 
Giao cho phòng Kinh tế là cơ quan chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch sắp xếp các cơ sở TTCN trên địa bàn. 
Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ giải quyết mọi công việc có liên quan về: Hồ sơ đầu tư, xây dựng và quản lý kết cấu hạ tầng 

(đường giao thông, điện, nước....), trật tự an ninh và bảo vệ môi trường trong các khu TTCN. 
Đảm bảo phối hợp với UBND các xã phường và phòng ban có liên quan thực hiện huy động 100% số cơ sở sản xuất 

TTCN gây ô nhiễm môi trường, sản xuất trong khu dân cư thực hiện di chuyển vào các khu TTCN tập trung theo đúng nội 
dung đề án, kế hoạch của thành phố. 

 
2.2 - Phòng Quản lý đô thị: 
Phối hợp cùng phòng Kinh tế xây dựng và quản lý quy hoạch các khu TTCN tập trung. Tham mưu để UBND thành phố 

quyết định thẩm định kỹ thuật xây dựng thiết kế cơ sở của các đơn vị đầu tư vào khu TTCN theo đúng quy định hiện hành. 
 
2.3 - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 
Tổ chức phối hợp và giám sát hiệu quả hoạt động đầu tư và sau đầu tư của các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất TTCN tại 

các khu TTCN tập trung của thành phố. 
 
2.4 - Phòng Tài nguyên - Môi trường: 
Chịu trách nhiệm tham mưu để các đơn vị cơ sở thực hiện được giao đất và hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ 

sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
 
2.5 - UBND các xã phường có liên quan: 
+ Phối hợp với các phòng ban chức năng có liên quan thực hiện tuyên truyền vận động các cơ sở TTCN di chuyển vào 

các khu TTCN tập trung của thành phố. 



+ Phối hợp và chỉ đạo thực hiện quản lý đảm bảo trật tự an ninh tại các khu vực trong khu TTCN. Thường xuyên phối 
hợp kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở đặc biệt về vấn đề giải quyết lao động và việc 
làm, đảm bảo giải quyết kịp thời trong thẩm quyền các vấn đề vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển. 

 
3. Tổ quản lý tại mỗi khu TTCN tập trung: 
 
Thống nhất bầu đại diện của các cơ sở sản xuất TTCN trong mỗi khu TTCN làm tổ trưởng và tổ phó. 
Tổ trưởng có quyền hạn và trách nhiệm: 
- Kết hợp cùng các đơn vị có liên quan của thành phố theo dõi tình hình hoạt động của các đơn vị thuộc khu TTCN được 

giao quản lý. Đặc biệt quản lý với các công trình về: Điện, nước, thoát nước, phòng chống cháy nổ, môi trường... tại khu 
TTCN. 

- Xây dựng và thống nhất nội quy của khu TTCN tập trung được giao theo dõi và quản lý, thông qua UBND thành phố 
và ban hành chung cho tất cả các đơn vị, cơ sở thuộc khu TTCN thực hiện. 

- Tổ chức họp định kỳ 1 quý/1 lần các đơn vị để giải quyết các vấn đề có liên quan đến mọi hoạt động và vướng mắc 
cần giải quyết của các cơ sở sản xuất trong mỗi khu TTCN. Đồng thời phản ánh kịp thời các vấn đề có liên quan về UBND 
thành phố và các đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết. 

Tổ phó có quyền hạn và trách nhiệm: 
- Giúp cho Tổ trưởng quản lý một phần công việc được giao, cụ thể nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công như: Quản lý, 

theo dõi về điện, trật tự an ninh... 
- Thay Tổ trưởng giải quyết mọi công việc có liên quan đến khu TTCN tập trung khi Tổ trưởng vắng mặt. 
 
Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị đầu tư vào khu TTCN 
 
- Thực hiện sản xuất - kinh doanh theo phương án, dự án được duyệt và chấp hành các quy định của pháp luật hiện 

hành về đầu tư vào các khu TTCN tập trung của thành phố. Cụ thể một số nội dung như: 
Đảm bảo thực hiện diện tích xây dựng trong mỗi dự án đầu tư không vượt quá 70% diện tích được giao. 
Sử dụng và có tinh thần bảo quản tài sản chung trong khu TTCN tập trung như: Hệ thống điện, nước, giao thông... 
- Tuân thủ quy định, nội quy hoạt động của khu TTCN thành phố, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành liên quan 

đến sản xuất kinh doanh như: Thực hiện xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn quy định chung trước khi thải vào hệ 
thống thoát nước chung của khu TTCN. Không được tổ chức cho gia đình, đặc biệt trẻ em và người già được ăn ở sinh hoạt 
trong các cơ sở TTCN thuộc khu TTCN tập trung. 

Thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về: Phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự... 
 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 10. Kiểm tra, xử lý vi phạm 
 
- Giao cho phòng Kinh tế chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan và UBND các phường sở tại, thực hiện xây dựng 

kế hoạch kiểm tra thường xuyên và đột xuất để kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp của các cơ sở trong  hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 

- Những vi phạm của các cơ sở phải được báo cáo kịp thời về UBND thành phố, để có chỉ đạo xử lý theo đúng quy định. 
 
Điều 11. Tổ chức thực hiện. 
 
Trưởng phòng Kinh tế tổ chức thực hiện nội dung bản quy chế này. 
  
 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần bổ sung, các đơn vị gửi về phòng Kinh tế tổng hợp và trình UBND 

thành phố xem xét quyết định./. 
 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
Đỗ Trường Giang 

 
 


