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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ,  

Kế hoạch số 102 /KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ,  

giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội  

trong bối cảnh đại dịch COVID-19. 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 16/6/2020 và Công văn số 

658/UBND-KT ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp 

tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 (sau 

đây viết tắt là Kế hoạch 102/KH-UBND); Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và phân công cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Ban 

Quản lý các nội dung của Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 16/6/2020; Công 

văn số 658/UBND-KT ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 

số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 

và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19; trong đó tập 

trung 04 nhiệm vụ và các giải pháp, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể. 

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội 

dung Kế hoạch 102/KH-UBND; xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu theo nội 

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

3. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ xử 

lý, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu kinh tế cửa 

khẩu và các khu vực cửa khẩu khác; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất 

nhập khẩu qua địa bàn; đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; thu hút 

các nguồn vốn đầu tư xã hội khác. 
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4. Kịp thời, chủ động trao đổi thống nhất với phía Trung Quốc để giải 

quyết các vấn đề phát sinh nhằm tăng năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập 

khẩu qua biên giới và bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý hạ tầng 

Tiếp tục kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án kinh 

doanh bến bãi, kho hàng tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để đảm bảo 

các điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu; tham mưu trong việcgiải 

phóng mặt bằng giai đoạn II khoảng hơn 08 ha dự án của Công ty TNHH Xuân 

Cương trong khu vực cửa khẩu Hữu Nghị để mở rộng năng lực sức chứa kho bãi. 

Thực hiện việc cập nhật lại vị trí địa điểm Trạm Kiểm dịch y tế và địa điểm 

tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung đối với hàng 

bưu chính của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn vào điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 09/8/2010; trên cơ sở đó tổ chức lập hồ sơ 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch, trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh 

phê duyệt theo quy định. 

Phối hợp với Trung tâm Quản lý cửa khẩu tham mưu trong việc phân 

luồng phương tiện tại khu vực cửa khẩu, kịp thời bổ sung, lắp đặt hệ thống biển 

báo, điện chiếu sáng để nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Đồng chí Hoàng Đình Tuệ, Phó Trưởng ban. 

Phối hợp thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Phòng Quản lý doanh nghiệp 

Tiếp tục thực hiện việc tổng hợp, báo cáo định kỳ (tuần, 10 ngày) về tình 

hình xuất nhập khẩu hàng hóa (bao gồm cả vụ mùa Vải tươi) qua các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Nắm thông tin về cơ chế chính sách về thương mại xuất nhập khẩu của 

phía Trung Quốc, nhất là chính sách liên quan đến việc nhập khẩu các mặt hàng 

nông sản, thủy hải sản của Việt Nam để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ 

đạo để đảm bảo hoạt động giao thương qua địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền đến các doanh nghiệp, chủ hàng xuất nhập khẩu tuân thủ việc 

khai báo điện tử trước khi đưa hàng lên cửa khẩu; áp dụng linh hoạt việc phương 

tiện chở hàng hai Bên sau khi giao hàng sẽ nhận hàng phía đối diện nhằm nâng 

cao năng lực thông quan. 

 Kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu phí, thu giá dịch vụ tại các cửa khẩu để 

đảm bảo quyền và lợi ích của các doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận 
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lợi; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực thông quan 

hàng hóa và sớm thực hiện mô hình "cửa khẩu kiểu mẫu". 

Lãnh đạo chỉ đạo: Đồng chí Vũ Việt Hải, Phó Trưởng ban. 

Phối hợp thực hiện: Trung tâm Quản lý cửa khẩu, phòng chuyên môn; 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Phòng Kế hoạch tổng hợp 

Chủ động và kịp thời tham mưu công tác đối ngoại để trao đổi thống nhất 

với phía Trung Quốc giải quyết các vấn đề phát sinh về thông quan hàng hóa 

qua biên giới; tiếp tục đề nghị phía Trung Quốc khôi phục hoạt động thông quan 

tại các cửa khẩu phụ khác trên cơ sở đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

Thực hiện vai trò đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vướng 

mắc khó khăn trong hoạt động kinh doanh cũng như trong hoạt động đầu tư 

Phối hợp với Trung tâm XTĐT thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các 

điều kiện để thu hút đầu tư: danh mục dự án kêu gọi đầu tư, các cơ chế chính 

sách khuyến khích đầu tư, địa điểm thực hiện dự án.... 

Hỗ trợ, đôn đốc các dự án đầu tư vào các Khu chức năng, các dự án trọng 

điểm; Tăng cường công tác giới thiệu, xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu, 

trước hết là các dự án đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Lạng Sơn năm 

2019. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Đồng chí Trưởng Ban. 

Phối hợp thực hiện: Phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4.  Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

Nắm bắt kịp thời tình hình xuất nhập khẩu và cơ chế chính sách của phía 

Trung Quốc để chủ động cùng các lực lượng tại cửa khẩu trao đổi, tháo gỡ khó 

khăn. 

Tham gia tổ chức phân luồng phương tiện xuất nhập khẩu hợp lý trong khu 

vực cửa khẩu; phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế đảm bảo công tác phòng 

chống dịch theo quy định. Phối hợp với các lực lượng cửa khẩu, chính quyền địa 

phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các cửa khẩu để các nhà đầu tư, 

các doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh. 

Quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng được giao tại các 

khu vực cửa khẩu; tổ chức và quản lý nguồn thu phí phương tiện vận tải chở hàng 

hóa sang tải theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND tỉnh  ngày 12/7/2019 của 

Hội đồng  nhân  dân  tỉnh về mức  thu, cơ quan tổ chức thu,tỉ lệ phần trăm (%) 

phận  chia  phí  sử dụng  công  trình  kết  cấu  hạ tầng, công  trình  dịch  vụ, tiện  

ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 



 4 

Lãnh đạo chỉ đạo: Đồng chí Hoàng Đình Tuệ, Phó Trưởng ban. 

Phối hợp thực hiện: Văn phòng, phòng chuyên môn. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Ban Quản lý dự án 

Tham mưu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, hoàn tất các thủ tục đầu tư, tăng 

cường công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước theo chỉ 

đạo tại Văn bản số 450/UBND-KTN ngày 05/5/2020, trong đó kế hoạch 2020, 

Ban Quản lý sẽ hoàn tất hồ sơ quyết toán 09 dự án. 

Tham mưu thực hiện việc cải tạo, mở rộng tuyến đường vận chuyển hàng 

hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; thực 

hiện phương án kè bảo vệ điểm cao 361 khu vực mốc 1088/2 và kè khu vực mốc 

1089. 

Nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư mở rộng tuyến đường vận chuyển 

hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

và tuyến đường xuất nhập khẩu hàng hóa cửa khẩu Chi Ma để bổ sung danh mục 

vào dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025.  

Lãnh đạo chỉ đạo: Đồng chí Vũ Việt Hải, Phó Trưởng ban. 

Phối hợp thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

6. Văn phòng 

Chủ trì phối hợp với Phòng chuyên môn chủ động rà soát, cắt giảm triệt để 

các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý. 

Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ 

công việc trên môi trường điện tử; thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 

4 cấp chính quyền; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

Tham mưu cho lãnh đạo Ban thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến 

nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm 

quyền theo quy định. Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị 

của người dân, doanh nghiệp. 

Tham mưu việc kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể vi 

phạm trong xử lý công vụ. 

Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự cơ quan chỉ đạo Tiểu đội tự vệ Ban Quản lý và 

Đội bảo vệ tăng cường, bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, trụ sở Văn phòng 

Ban Quản lý; hướng dẫn Trung tâm QLCK thực hiện giải quyết các vướng mắc, 
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khiếu nại của người dân và doanh nghiệp; tham mưu thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo các cấp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Đồng chí Hoàng Văn Quyết, Phó Trưởng ban. 

Phối hợp thực hiện:  Phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng, phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án và Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc tại các cuộc giao ban tuần, giao ban tháng để Lãnh đạo Ban xem xét 

và điều chỉnh kịp thời.  

2. Giao Phòng Kế hoạch tổng hợp là đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện; đề 

xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Ban 

bao cáo UBND tỉnh giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở KH&ĐT; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM; 

- TTQLCK, BQLDA; 

- Lưu: VT, KH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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