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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 

 

Thực hiện Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh 

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn năm 2018; Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành, có kết quả 

rõ nét 06 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện năm 2018 

đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao; tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

2. Yêu cầu: 

- Xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; nội 

dung công việc cụ thể, tiến độ, thời gian hoàn thành. 

- Đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định; chế độ thông tin, báo cáo; 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tập trung rà soát tổ chức, bộ máy, sắp xếp lại các phòng chuyên 

môn Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu thực 

hiện nhiệm vụ đƣợc giao. Nghiên cứu, kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, 

nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Quản lý cửa 

khẩu. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Phan Hồng Tiến - Trưởng ban. 

- Chủ trì thực hiện: Văn phòng.  

- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: 
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+ Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các phòng chuyên môn Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao,  

hoàn thành xong trong tháng 6/2018. 

+ Báo cáo rà soát, đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ 

để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Quản lý cửa khẩu, hoàn thành 

xong trong tháng 3/2018. 

2. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng. Hoàn thành lập và 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu trong Khu kinh tế cửa khẩu. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Đình Tuệ - Phó Trưởng ban. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng quản lý Quy hoạch và xây dựng.  

- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:  

+ Tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí, tổ chức lập và điều chỉnh 

các đồ án quy hoạch xây dựng: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cửa 

khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng; đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực 

cửa khẩu phụ Nà Căng; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu chế 

xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Hoàn thành các báo 

cáo đề xuất trong tháng 6/2018. 

+ Tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí và tổ chức cắm mốc phục 

vụ công tác quản lý quy hoạch một số khu vực cửa khẩu, khu công nghiệp Đồng 

Bành, khu chức năng trong Khu KTCK. Hoàn thành trong tháng 12/2018. 

3. Hoàn thành công tác rà soát quỹ đất công, tài sản công trên đất tại các 

khu vực cửa khẩu đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu, báo cáo đề 

xuất UBND tỉnh phương án xử lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng; 

tạo nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Văn Quyết -  Phó Trưởng ban . 

- Chủ trì thực hiện: Phòng quản lý Tài nguyên và Môi trường. 

- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:   

+ Tại cửa khẩu Tân Thanh: Rà soát 2 khu đất theo Quyết định số 421/QĐ-

UBND ngày 09/4/2013 và Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 23/7/2015; Trạm 

kiểm soát liên hợp cũ. Hoàn thành báo cáo đề xuất trong tháng 4/2018. 

+ Tại cửa khẩu Chi Ma: Rà soát quỹ đất đã giao theo Quyết định 303/QĐ-

UBND ngày 21/3/2012; Trạm nước cũ (Trung tâm QLCK Chi Ma đang sử dụng); 

Nhà kiểm soát liên hợp số 2. Hoàn thành báo cáo đề xuất trong tháng 4/2018. 

+ Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Rà soát quỹ đất đã giao và Bãi xe phía 

trong khu vực cửa khẩu. Hoàn thành báo cáo đề xuất trong tháng 5/2018.  
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+ Tại cửa khẩu Cốc Nam: Rà soát quỹ đất đã giao; Nhà kiểm soát liên hợp; 

Nhà công vụ; Nhà vệ sinh công cộng. Hoàn thành báo cáo đề xuất trong tháng 

5/2018. 

+ Tại Khu phi thuế quan: Rà soát quỹ đất đã giao; Trạm thu phí của Công 

ty TNHH Xuân Cương; Khu nhà trống của Công ty Trường Lộc. Hoàn thành báo 

cáo đề xuất trong tháng 5/2018. 

4. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Kết 

luận số 117-KL/TU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác 

quản lý các bến, bãi đỗ xe hàng tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Đình Tuệ - Phó Trưởng ban . 

- Chủ trì thực hiện: Phòng quản lý Quy hoạch và xây dựng.  

- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:   

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các 

doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hạng mục đầu tư xây dựng; 

xem xét đề xuất tạm dừng hoạt động, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hoàn 

thiện đầu tư xây dựng trước khi cho phép tiếp tục hoạt động; xem xét đề xuất tạm 

dừng kinh doanh, xem xét thu hồi thủ tục đầu tư... Hoàn thành trong năm 2018. 

+ Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án tổ chức cuộc 

họp với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh vận tải hàng hóa để lấy ý kiến về 

chất lượng phục vụ và cách vận hành kinh doanh của các dự án bến, bãi tại các 

khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; Thông tin về điều kiện kinh doanh, giá dịch 

vụ đối với từng loại dự án (bến xe hàng; địa điểm tập kết và kiểm tra hàng hóa; 

kho ngoại quan). Hoàn thành trong tháng 4/2018, 

+ Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý các bến, 

bãi đỗ xe hàng tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm (trước 

30/5) và năm 2018 (trước 30/11).  

5. Rà soát, đánh giá, xây dựng báo cáo việc thực hiện các Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ khi thành lập đến nay. Phối hợp với 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh báo cáo, Đề án về điều chỉnh phạm vi, 

ranh giới Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Phan Hồng Tiến - Trưởng ban . 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp- đầu tư  

- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:   

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo đánh giá tình 

hình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các lĩnh vực trong Khu KTCK, các 

khu chức năng để xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, ranh giới Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Hoàn thành trong tháng 2/2018.  
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+ Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm 

thực hiện Kết luận số 74-KL/TU ngày 15/5/2013 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 22-NQ/TU ngày 03/4/2009 lãnh đạo triển khai thực hiện các quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

Hoàn thành trong tháng 4/2018. 

+ Báo cáo việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ 

khi thành lập đến nay. Hoàn thành trong tháng 9/2018. 

6. Chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công 

và phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình: Nhà kiểm soát 

liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma; công trình nhà làm việc liên ngành và nhà 

công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định. Hoàn thành, tổ chức thông 

xe kỹ thuật tuyến đường phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa đấu nối từ cửa 

khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc). 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Vũ Việt Hải - Phó Trưởng ban. 

- Chủ trì thực hiện: Ban Quản lý dự án.  

- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: 

+ Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma. Hoàn thành bàn giao đưa 

vào sử dụng trong quý I/2018. 

+ Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi. Hoàn 

thành bàn giao đưa vào sử dụng cuối quý II/2018. 

+ Hoàn thành, tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường phục vụ xuất nhập 

khẩu hàng hóa đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong 

(Trung Quốc).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này, văn phòng, các phòng chuyên môn, các Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu theo chức năng, nhiệm vụ được giao lập kế hoạch tiến độ, phân 

công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức, viên chức; tích cực, chủ động phối 

hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

2. Định kỳ hàng tháng, quý văn phòng, phòng chuyên môn, các Trung tâm 

QLCK báo cáo kết quả thực hiện các nội dung công việc được giao chủ trì; chủ 

động đề xuất, bổ sung các nội dung công việc cho phù hợp; kiến nghị giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện qua phòng Kế hoạch tổng hợp – đầu 

tư để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

3. Giao phòng Kế hoạch tổng hợp-Đầu tư tổng hợp chủ trì đôn đốc, kiểm 

tra tiến độ thực hiện; Văn phòng Ban theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực 

hiện gắn với đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2018. 



 5 

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ tình hình thực tế và sự chỉ đạo 

của UBND tỉnh, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Công Trưởng, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM; 

- TTQLCK; 

- BQLDA ĐTXD; 

- Lưu: VT, KH. 

 TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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