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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

xem xét dự thảo Báo cáo của Ban  Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện công tác quản lý các hoạt động khu kinh tế cửa khẩu và 

 cửa khẩu, lối mở biên giới  

 

Ngày 15/11/2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì họp xem xét dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện công tác quản lý các hoạt động khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu, 

lối mở biên giới. Dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, 

Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải 

quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi 

cục Kiểm dịch Thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lạng Sơn, 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, UBND các huyện biên giới và Văn phòng 

UBND tỉnh. 

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

trình bày dự thảo Báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và cơ quan liên quan đã 

có nhiều cố gắng trong xây dựng dự thảo Báo cáo. Tuy nhiên phương pháp thực 

hiện chưa phù hợp nên nội dung và bố cục dự thảo Báo cáo chưa đáp ứng được 

theo đề cương yêu cầu của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Để đảm bảo chất lượng 

dự thảo Báo cáo, đáp ứng đề cương yêu cầu của Ủy ban kiểm tra Trung ương, 

yêu cầu các Sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, bám sát đề cương để rà 

soát, hoàn thiện một số nội dung đảm bảo rõ ràng, rành mạch, phù hợp với văn 

phong của đảng. Cụ thể phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành như sau: 

1. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung: 

- Phần A. khái quát đặc điểm, tình hình (căn cứ Báo cáo chính trị phục vụ 

Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ XVI để chắt lọc, lựa chọn nội dung đảm bảo phù 

hợp, ngắn gọn).  

- Nội dung quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước; việc 

ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại mục 1 phần B; 

- Nội dung các cơ chế, chính sách, quy định của địa phương đối với khu 

kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu, lối mở biên giới tại điểm 2.2 mục 2 phần B; 
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- Nội dung quản lý các hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại tại khu vực cửa 

khẩu;  quản lý phí, lệ phí hoạt động xuất, nhập cảnh và xuất nhập khẩu, tạm nhập 

tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa tại mục 3 phần B;  

- Nội dung kết quả thực hiện các dự án đầu tư; khuyết điểm, vi phạm (nếu 

có) và nguyên nhân của từng dự án tại điểm 4.2 mục 4 phần B; 

- Nội dung kết quả thực hiện các dự án đầu tư; tổng số dự án đầu tư; công 

tác quản lý các dự án, công trình đầu tư xây dựng kho, bãi giao nhận, vận 

chuyển, gia công, đóng gói, bốc dỡ hàng hóa; các hoạt động thăm dò khai thác 

tài nguyên, khoáng sản; các hoạt động khác có liên quan đến khu vực cửa khẩu, 

lối mở biên giới quốc gia, an ninh trật tự, an toàn xã hội; các khuyết điểm, vi 

phạm (nếu có) và nguyên nhân của từng dự án; công tác phối hợp tại điểm 4.3 

và điểm 4.4 mục 4 phần B. 

2. Sở Xây dựng chủ trì rà soát, hoàn thiện nội dung công tác lập, quản lý, 

điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết phân khu chức năng Khu kinh tế 

cửa khẩu theo các quy định của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương tại điểm 2.1 

mục 2 phần B.  

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì rà soát, hoàn thiện nội dung lập 

quy hoạch, kế hoạch mở, quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới; việc mở cửa khẩu, 

lối mở biên giới; tổng số cửa khẩu, lối mở biên giới; trình tự, thủ tục mở cửa 

khẩu; lối mở biên giới và nội dung hoạt động xuất nhập cảnh tại mục 3 phần B. 

4. Sở Công Thương chủ trì rà soát, hoàn thiện nội dung hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa và thực hiện thí điểm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 

qua cửa khẩu, lối mở tại mục 3 phần B. 

5. Cục Hải quan chủ trì rà soát, hoàn thiện nội dung quản lý xuất nhập 

khẩu đối với hàng hóa theo hạn ngạch, hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; quản 

lý hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu 

hàng hóa tại mục 3 phần B.  

6. Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch Động vật 

vùng Lạng Sơn, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế rà soát, hoàn thiện theo lĩnh 

vực công tác kiểm dịch đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại mục 3 phần B.  

7. Sở Y tế chủ trì rà soát, hoàn thiện nội dung công tác kiểm tra an toàn 

thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại mục 3 phần B.  

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, hoàn thiện nội dung Thường 

trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đối với các dự án, công trình tại 

điểm 4.1, điểm 4.2 và điểm 4.3 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, hoàn thiện nội dung xin ý 

kiến các bộ, ngành có liên quan đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất (đối 

với đất lúa, đất rừng, đất biên giới...); nội dung việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng 

mặt bằng; giao đất, cho thuê đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với nhà 

nước; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án, công 

trình tại Khu kinh tế cửa khẩu, lối mở tại điểm 4.1 mục 4 phần B. 
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10. Cục Quản lý thị trường chủ trì rà soát, hoàn thiện nội dung kết quả 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại 

tại mục 5 phần B.  

11. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh rà soát, hoàn thiện nội dung kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

đấu tranh phòng chống tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử tại mục 5 phần B.   

12. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát, hoàn thiện 

nội dung thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư tại mục 4 

phần B và các hoạt động khác có liên quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới và 

khu kinh tế cửa khẩu. 

13. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, các sở, ngành liên quan chủ 

động nghiên cứu, hoàn thiện nội dung đảm bảo chất lượng, bám sát đề cương, 

văn phong diễn đạt theo đúng yêu cầu văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(trong đó cần đánh giá làm nổi bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy trong từng lĩnh vực, những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm và nguyên 

nhân, biện pháp khắc phục, các đề xuất kiến nghị,...), gửi về Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và đồng gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

17/11/2021 để tổng hợp chung.  

14. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp thu tối đa các ý 

kiến tham gia hợp lý, tổng hợp rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình UBND 

tỉnh trước ngày 19/11/2021 để xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy./.  
 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị dự họp;  

- Sở Y tế, Thanh tra tỉnh;  

- TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV; 

- Lưu: VT, KT (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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