
    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6//2015;  

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 07/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn;  

Căn cứ  Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 604/TTr-SNV ngày  

31/12/2019, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trên cơ sở hợp nhất 03 Trung tâm: Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu Chi Ma, Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm, 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam như sau: 

1. Vị trí, chức năng 

1.1. Vị trí: Trung tâm Quản lý cửa khẩu (sau đây viết tắt là Trung tâm) là 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Ban Quản lý), có tư cách pháp nhân, có con 

dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật. 

1.2. Chức năng: Trung tâm Quản lý cửa khẩu là đầu mối phối hợp, tổ chức 

thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo quy định; các hoạt động sự 

nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu và khu cửa khẩu Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn được giao quản lý (sau đây viết tắt là Khu cửa khẩu). 
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2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

2.1. Nhiệm vụ quản lý nhà nước 

Trung tâm là đầu mối phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu 

trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo quy định, các hoạt 

động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cửa khẩu của nước 

có chung biên giới; kiến nghị với Ban Quản lý giải quyết những vướng mắc phát 

sinh thuộc thẩm quyền có liên quan đến thực hiện Quy chế cửa khẩu. 

Theo dõi thực hiện dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện có liên quan thực hiện 

công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng và các lĩnh vực liên quan tại khu vực cửa 

khẩu. 

2.2. Các hoạt động sự nghiệp. 

a) Thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh dịch vụ, 

thương mại tại cửa khẩu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.  

b) Tổ chức thu, nộp các loại phí, lệ phí, giá các dịch vụ tại khu vực cửa khẩu 

được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật. Đề xuất với Ban Quản lý 

trình cấp có thẩm quyền quyết định về các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng, 

điều chỉnh các loại phí, lệ phí và các khoản thu khác được giao. 

c) Quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật do ngân sách Nhà nước 

đầu tư chưa thực hiện xã hội hóa tại khu cửa khẩu. Tổ chức ứng cứu, khắc phục kịp 

thời các sự cố hư hỏng; thực hiện duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình hạ tầng 

kỹ thuật được giao.  

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Ban Quản lý giao. 

3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc 

3.1. Cơ cấu tổ chức 

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.  

Giám đốc là người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt 

động của Trung tâm theo quy định và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý 

và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm. 

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và 

trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám 

đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm. 

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:  

- Phòng Hành chính Tổng hợp; 

- Phòng Thương mại dịch vụ; 

- Phòng Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam; 

- Phòng Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm; 

- Phòng Quản lý cửa khẩu Chi Ma. 
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 Tùy theo tính chất, khối lượng công việc và số lượng người làm việc được 

giao Trung tâm có thể thành lập thêm phòng khi đủ điều kiện.  

3.2. Số lượng người làm việc 

Số lượng người làm việc của Trung tâm nằm trong tổng số lượng người làm 

việc của Ban Quản lý được cấp có thẩm quyền giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc 

làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm.  

Giám đốc Trung tâm căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao 

và các văn bản của Nhà nước có liên quan xây dựng Đề án vị trí việc làm, số lượng 

người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm, báo cáo 

Trưởng Ban Quản lý để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

4. Cơ chế tài chính 

Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 

10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

5. Trụ sở làm việc 

Trụ sở chính của Trung tâm được bố trí tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, giao Trung tâm tiếp tục quản lý và sử 

dụng, khai thác các trụ sở của Trung tâm Quản lý cửa khẩu Chi Ma, Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam hiện nay. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các 

quyết định sau: Quyết định số 480/QĐ-UBND, Quyết định số 481/QĐ-UBND 

Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 01/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

về việc thành lập các Trung tâm Quản lý cửa khẩu: Chi Ma, Hữu Nghị - Bảo Lâm, 

Tân Thanh - Cốc Nam. 

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

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3;  

- Bộ KH và ĐT; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

                             

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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