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CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác năm 2021 của Ban Quản lý  

  

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021; Căn cứ Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 

2021; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây 

dựng Chương trình công tác năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển 

khai thực hiện như sau: 

I. NHIỆM VỤ QUÝ I 

1. Xây dựng Chương trình của UBND tỉnh thực hiện Chương trình công tác 

trọng tâm số 1 về tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động 

lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa  – Trưởng Ban 

2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại, Kế hoạch triển khai 

thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 ngay sau khi được UBND tỉnh 

phê duyệt. 

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa  – Trưởng Ban 

3. Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; Kế hoạch 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch thực hiện kỷ cương, kỷ luật 

hành chính; các Kế hoạch thực hiện các chương trình công tác theo yêu cầu.  

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2021 

Chủ trì thực hiện: Văn phòng. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Khánh Duy  – Phó Trưởng Ban 

4. Phối hợp với UBND huyện Lộc Bình kiểm tra, rà soát, xử lý các vi 

phạm về đất đai, đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài ngân sách tại khu vực 

cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 
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Thời gian thực hiện: Theo Chương trình kiểm tra của UBND huyện Lộc 

Bình 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Hạ tầng. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Văn Quyết  – Phó Trưởng Ban 

5. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thửa đất số 156 và 178 tại Khu phi 

thuế quan và một số khu đất sau khi có mặt bằng sạch tại các khu vực cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Tháng 02-3/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Hạ tầng. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Văn Quyết  – Phó Trưởng Ban 

6. Kiểm tra, rà soát, đối chiếu việc thu 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 (Đối với Phí sang tải) theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Doanh nghiệp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Vũ Việt Hải – Phó Trưởng Ban 

7. Xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao sau 

Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác 

liên hợp tại Cao Bằng.  

Thời gian thực hiện: Tháng 02-3/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

8. Thực hiện các Báo cáo định kỳ hàng tuần, 10 ngày, tháng, quý (Báo 

cáo tình hình XNK hàng hóa, tình hình thu phí, thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội theo Quyết định  số 01/2020/QĐ-UBND  ngày  07/01/2020 

của UBND tỉnh, Báo cáo cải cách hành chính...) 

Thời gian thực hiện: Hàng tuần, 10 ngày, tháng, quý 

Chủ trì thực hiện: Văn phòng, các Phòng chuyên môn 

Lãnh đạo chỉ đạo: Trưởng Ban, Các Phó Trưởng ban phụ trách theo từng lĩnh vực 

II. NHIỆM VỤ QUÝ II 

1. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh 

tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025 

Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 
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2. Xây dựng Quy chế quản lý cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình  

UBND tỉnh ban hành. 

Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

3. Phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện các thủ tục đưa tuyến đường chuyên 

dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 vào hoạt động chính thức 

và trở thành lối thông quan thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)- Hữu 

Nghị Quan (Trung Quốc); Các thủ tục nâng cấp và chính thức mở cặp cửa khẩu 

song phương Bình Nghi (Việt Nam) - Bình Nhi Quan (Trung Quốc), việc mở và 

đưa vào vận hành Tuyến đường bộ qua khu vực Mốc 1035 nhằm nâng cao năng 

lực thông quan hàng hóa; 

Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

4. Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc quản lý các 

nguồn kinh phí, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí của Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2021 

Chủ trì thực hiện: Văn phòng. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Khánh Duy –  Phó Trưởng Ban 

5. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới hoặc hoàn thiện phần mềm hiện có 

trong Quản lý phương tiện vận tải hàng hóa, thu phí tại các cửa khẩu để phục vụ 

công tác quản lý, tổng hợp thông tin.  

Thời gian thực hiện: Tháng 4-5/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Doanh nghiệp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Vũ Việt Hải – Phó Trưởng Ban 

6. Phối hợp kiểm tra liên ngành, rà soát, đối chiếu số liệu thu phí 6 tháng 

đầu năm  theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; Quy trình thu phí theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 

22/8/2019 của UBND tỉnh; Việc ứng dụng phần mềm quản lý phương tiện xuất 

nhập cảnh, hàng hoá xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Doanh nghiệp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Vũ Việt Hải – Phó Trưởng Ban 
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7. Triển  khai các hoạt động phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch nội địa 

tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh để triển khai các nội dung của Đề án phát triển 

thương mại, du lịch Tân Thanh sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên (sau khi Đề án được UBND tỉnh phê 

duyệt)   

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Doanh nghiệp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Vũ Việt Hải – Phó Trưởng Ban 

8. Phối hợp với đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch mở rộng cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị và đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng cửa 

khẩu Chi Ma 

Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Hạ tầng. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Văn Quyết  –  Phó Trưởng Ban 

9. Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng Tuyến đường chuyên 

dụng vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực mốc 1119 - 1120 theo hướng 

mặt cắt ngang đường mở rộng từ 24,5m lên 54m và dự án Mở rộng tuyến đường 

xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma; Hoàn thành công tác GPMB dự 

án Trạm thu gom xử lý nước thải khu vực cửa khẩu Chi Ma. Hoàn thiện thủ tục 

đầu tư dự án Nhà kiểm soát liên ngành, công vụ cửa khẩu Pò Nhùng theo Điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng. 

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021 

Chủ trì thực hiện: Bộ phận Quản lý dự án 

Lãnh đạo chỉ đạo: Vũ Việt Hải – Phó Trưởng Ban 

10. Nghiên cứu xây dựng danh mục các lĩnh vực, công trình đầu tư vào 

Khu KTCK giai đoạn 2021-2025 do Khu KTCK đã được Chính phủ tiếp tục lựa 

chọn là một trong tám Khu KT được ưu tiên đầu tư từ nguồn NSNN. 

Thời gian thực hiện: Tháng 4-5/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

11. Thực hiện các Báo cáo định kỳ hàng tuần, 10 ngày, tháng, 06 tháng 

đầu năm (Báo cáo tình hình XNK hàng hóa, tình hình thu phí, Báo cáo công tác 

đối ngoại, Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

Báo cáo cải cách hành chính, Báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm về việc quản lý 

các dự án đầu tư kinh doanh bến, bãi tại khu vực cửa khẩu...) 

Thời gian thực hiện: Hàng tuần, 10 ngày, tháng, 6 tháng  

Chủ trì thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn 

Lãnh đạo chỉ đạo: Trưởng Ban, Các Phó Trưởng ban phụ trách theo từng lĩnh vực 
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III. NHIỆM VỤ QUÝ III 

1. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cung cấp thông tin liên quan đến các dự án để 

phục vụ kế hoạch thanh tra năm 2021 (Quyết định số 364/QĐ-SXD ngày 

16/12/2020 của Sở Xây dựng) cụ thể: Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ 

Bình Nghi, huyện Tràng Định; Đường Bản Giểng (nối từ đường Chi Ma -Tú 

Mịch sang Co Sa). 

Thời gian thực hiện: Theo lịch của Đoàn thanh tra 

Chủ trì thực hiện: Bộ phận Quản lý dự án 

Lãnh đạo chỉ đạo: Vũ Việt Hải  – Phó Trưởng Ban 

2. Lập dự án GPMB hạng mục Bãi đỗ xe khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị; Triển khai thi công hoàn thành đấu nối đường bộ cửa khẩu Pò Nhùng – 

Dầu Ái (khu vực mốc 1140-1141) theo phương án thiết kế hai Bên đã thống nhất. 

Thời gian thực hiện: Tháng 7-8/2021 

Chủ trì thực hiện: Bộ phận Quản lý dự án 

Lãnh đạo chỉ đạo: Vũ Việt Hải  – Phó Trưởng Ban 

3. Xây dựng Kế hoạch phát triển Khu KTCK, Kế hoạch đầu tư công và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (lần 1) 

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

4. Kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh 

bến bãi, thương mại dịch vụ tại các khu vực cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Tháng 7-8/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Hạ tầng, Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Văn Quyết  –  Phó Trưởng Ban 

5. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế quản lý, vận hành các Khu chức 

năng thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.   

Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa  – Trưởng Ban 

6. Thực hiện các Báo cáo định kỳ hàng tuần, 10 ngày, tháng, 09 tháng đầu 

năm (Báo cáo tình hình XNK hàng hóa, tình hình thu phí, Báo cáo công tác đối 

ngoại, Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Báo 

cáo cải cách hành chính...) 

Thời gian thực hiện: Hàng tuần, 10 ngày, tháng, 9 tháng 

Chủ trì thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn. 
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Lãnh đạo chỉ đạo: Trưởng Ban, Các Phó Trưởng ban phụ trách theo từng lĩnh vực 

IV. NHIỆM VỤ QUÝ IV 

1. Hoàn thiện Kế hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu, đầu tư công, Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022 (lần 2, 3) 

Thời gian thực hiện: Tháng 10-11/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

2. Báo cáo 01 năm tình hình triển khai Đề án Thí điểm nhập khẩu dược  

liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma 

Thời gian thực hiện: Tháng 11-12/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

3. Phối hợp kiểm tra liên ngành, rà soát, đối chiếu số liệu thu phí cuối năm 

theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh; Quy trình thu phí theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của 

UBND tỉnh; Việc ứng dụng phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, 

hàng hoá xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý doanh nghiệp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Vũ Việt Hải  – Phó Trưởng Ban 

4. Thi công mở rộng Tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa xuất 

nhập khẩu qua khu vực mốc 1119 - 1120 và Mở rộng tuyến đường xuất nhập 

khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma; Hoàn thành dự án Trạm thu gom xử lý 

nước thải khu vực cửa khẩu Chi Ma. 

Thời gian thực hiện: Tháng 10-11/2021 

Chủ trì thực hiện: Bộ phận Quản lý dự án. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Vũ Việt Hải  – Phó Trưởng Ban 

5. Báo cáo tình hình đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý, 

đầu tư xây dựng đối với các dự án bến bãi, thương mại dịch vụ tại các khu vực 

cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Hạ tầng, Kế hoạch tổng hợp. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Văn Quyết  – Phó Trưởng Ban 

6. Hướng dẫn, tổng hợp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lao động 

và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021; Tổ chức việc đánh giá, 

phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ; tổ chức hội nghị công chức, viên chức, 

người lao động và tổng kết năm 2021. 
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Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021 

Chủ trì thực hiện: Văn phòng. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa  – Trưởng Ban 

7. Thực hiện các Báo cáo định kỳ hàng tuần, 10 ngày, tháng, cả năm (Báo 

cáo tình hình XNK hàng hóa, tình hình thu phí, Báo cáo công tác đối ngoại, Báo 

cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Báo cáo cải 

cách hành chính...) 

Thời gian thực hiện: Hàng tuần, 10 ngày, tháng, cả năm 

Chủ trì thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn. 

Lãnh đạo chỉ đạo: Trưởng Ban, Các Phó Trưởng ban phụ trách theo từng lĩnh vực 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đồng chí lãnh đạo Ban: phân công, chỉ đạo trực tiếp các đơn vị, bộ 

phận thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.  

2. Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc TTQLCK:  giao nhiệm vụ, 

phân công công việc cụ thể đến các chuyên viên trong phòng thực hiện theo 

từng lĩnh vực. 

3. Chánh Văn phòng theo dõi tình hình thực hiện của các phòng, 

TTQLCK để làm cơ sở đánh giá thi đua cuối năm. 

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần giải quyết, các đơn 

vị, bộ phận kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban chỉ đạo trực tiếp hoặc đề xuất tại các 

cuộc họp giao ban./ . 

 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để BC); 

- Đ/c Đoàn Thu Hà, PCT UBND tỉnh (để BC); 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng chuyên môn; 

- TTQLCK; 

- Lưu: VT, KH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

          

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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