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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố hoạt động của Khu Thương mại - 

Công nghiệp Kim Thành thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

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

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Hải quan ngày 14/6/2005; 

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 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về việc 

Quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế; 

Căn cứ Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ngày 30/7/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu phi thuế quan trong Khu 

kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu; 

Căn cứ Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai; 

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7037/VPCP-KTTH 

ngày 09/10/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc mở địa điểm làm thủ tục hải 
quan II thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố hoạt động của Khu Thương mại - Công nghiệp Kim 

Thành thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2009. 

Điều 2. Các hoạt động trong Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành thực 

hiện theo Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai và các quy định hiện 

hành của Nhà nước và của tỉnh Lào Cai có liên quan. 

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai có trách nhiệm tuyên 

truyền, phổ biến quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai và các văn 



bản liên quan của Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành đến các cá nhân, tổ 
chức, doanh nghiệp biết và thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Lào Cai; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên 

phòng tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ 
tịch UBND thành phố Lào Cai, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát; Chi cục trưởng Chi 

cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật 
vùng Lào Cai, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lào Cai; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 

     KT. CHỦ TỊCH 
     PHÓ CHỦ TỊCH 
 

                            (Đã ký)  

 

     Nguyễn Văn Vịnh 
 

 

 

 


