
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN  
  

Số:      /CTr-BQLKKTCK Lạng Sơn, ngày       tháng  01 năm 2022 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác năm 2022 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 2022; Căn cứ Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 

2022; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây 

dựng Chương trình công tác năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển 

khai thực hiện như sau: 

I. NHIỆM VỤ QUÝ I 

1. Văn phòng 

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

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; 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: Quý I/2022 

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

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp 

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

thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 ngay sau khi được UBND tỉnh 

phê duyệt. 

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa  – Trưởng Ban 

2.2. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại các khu vực 

cửa khẩu, địa bàn được giao quản lý. 

Thời gian thực hiện: Tháng 02/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa  – Trưởng Ban 

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

Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác 

liên hợp.  

Thời gian thực hiện: Tháng 02-3/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

3. Phòng Quản lý Hạ tầng 
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3.1. Trình thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm; Lựa chọn đơn vị tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê 02 thửa đất (số 156 và 178) tại Khu phi 

thuế quan (trong trường hợp tỉnh không tiếp tục trưng dụng khu đất làm nơi đỗ 

xe chờ xuất khẩu.) 

Thời gian thực hiện: Tháng 02-3/2022: 

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

3.2. Hoàn thiện quy trình, thủ tục tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy 

hoạch (đấu thầu) Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 được phê duyệt Thủ 

tướng Chính phủ tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010. (Dự kiến 

cuối tháng 1/2022 có VB hướng dẫn của cấp có thẩm quyền) 

Thời gian thực hiện: Quý I/2022 

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

3.3. Lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch; Hoàn thành dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. (Dự 

kiến cuối tháng 1/2022 có VB hướng dẫn của cấp có thẩm quyền) 

Thời gian thực hiện: Quý I/2022 

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

3.4. Hoàn thiện quy trình, thủ tục tiếp nhận kinh phí tài trợ quy hoạch và 

ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Tổ chức triển khai thực hiện lập 

điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian thực hiện: Quý I/2022 

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

3.5. Lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch; trình Sở Xây dựng 

thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng-Bằng Tường. 

Thời gian thực hiện: Quý I/2022 

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

3.6. Lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch; trình Sở Xây dựng 

thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết cửa khẩu Bình 

Nghi. 

Thời gian thực hiện: Quý I/2022 

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

4. Phòng Quản lý Doanh nghiệp 

4.1. 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 
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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 

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

4.2. Kiểm tra việc ứng dụng Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị. 

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Doanh nghiệp. 

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

5. Bộ phận Quản lý dự án 

Đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án trình 

thẩm định, phê duyệt để triển khai thi công công trình: Nhà làm việc liên ngành 

và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định. Báo cáo Sở chuyên 

ngành tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào quản lý sử dụng 

công trình Cải tạo, nâng cấp nhánh Đông, nhánh Tây đường nội bộ khu vực cửa 

khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình; gói thầu Phần khối lượng còn lại (nhánh xuất, 

nhập khẩu) công trình: Đường nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao 

Lộc; công trình Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

Thời gian thực hiện: Tháng 2-3/2022 

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

6. Các nhiệm vụ tổng hợp định kỳ 

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: Hằng 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. Văn phòng 

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 

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

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp 
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2.1. Tiến hành kiểm tra các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại các khu vực cửa 

khẩu, địa bàn được giao quản lý. 

Thời gian thực hiện: Quý II/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa  – Trưởng Ban 

 2.2. 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), hoàn thiện các thủ tục để trình Chính phủ hai bên phê chuẩn thời gian 

làm việc chính thức tại cặp cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm và bổ sung vào Hiệp định 

về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam -

Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhằm nâng cao năng lực thông 

quan hàng hóa. 

Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

2.3. Trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc triển khai xây dựng mô hình “Cửa 

khẩu kiểu mẫu” tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan và vận hành 

“Luồng xanh” thông quan nhanh hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh. 

Thời gian thực hiện: Quý II/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa  – Trưởng Ban 

3. Phòng Quản lý Hạ tầng 

3.1. Tổ chức đấu giá; Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá quyền 

sử dụng đất để cho thuê 02 thửa đất (số 156 và 178) tại Khu phi thuế quan. 

Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2022: 

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

3.2. Tổ chức triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch. Xin ý kiến Sở 

Xây dựng và các sở, ngành liên quan Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây 

dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030 được phê duyệt Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg 

ngày 08/7/2010. 

Thời gian thực hiện: Quý II/2022 

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

3.3. Hoàn thiện quy trình, thủ tục tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy 

hoạch (đấu thầu) chung cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

Thời gian thực hiện: Quý II/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Văn Quyết  – Phó Trưởng Ban 
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3.4. Trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy 

hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian thực hiện: Quý II/2022 

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

3.5. Hoàn thiện quy trình, thủ tục tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy 

hoạch (đấu thầu) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hợp tác kinh tế 

biên giới Đồng Đăng-Bằng Tường. 

Thời gian thực hiện: Quý II/2022 

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

3.6. Hoàn thiện quy trình, thủ tục tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy 

hoạch (đấu thầu) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết cửa khẩu Bình Nghi. 

Thời gian thực hiện: Quý II/2022 

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

3.7. Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ QH; Hoàn thiện quy trình, thủ 

tục tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn Lập quy hoạch (đấu thầu) chi tiết xây dựng 

mở rộng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/500. (Sau khi hoàn thành Điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn) 

Thời gian thực hiện: Quý II/2022 

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

4. Phòng Quản lý Doanh nghiệp 

4.1. 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; Việc ứng dụng Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. 

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2022 

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

4.2. Triển khai các hoạt động phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch nội 

địa tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh theo Đề án phát triển thương mại, du lịch 

Tân Thanh.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên  

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

5. Bộ phận Quản lý dự án 

Đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực để thi công hoàn thành công 

trình Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn 1) xong trong 

tháng 6/2022. Báo cáo Sở chuyên ngành tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu 

đưa công trình vào quản lý sử dụng công trình Cấp nước sinh hoạt khu vực cửa 
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khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định và công trình Cải tạo, nâng cấp đường Tú 

Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình. 

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2022 

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

6. Các nhiệm vụ tổng hợp định kỳ 

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 

III. NHIỆM VỤ QUÝ III 

1. Văn phòng 

Xây dựng Kế hoạch Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp 

2.1. Xây dựng Kế hoạch phát triển Khu KTCK năm 2023. 

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

2.2. Hoàn thiện Báo cáo UBND tỉnh kết quả Kiểm tra, rà soát việc triển khai 

thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại các khu vực cửa khẩu, địa bàn được 

giao quản lý. 

Thời gian thực hiện: Tháng 7-8/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

3. Phòng Quản lý hạ tầng 

3.1. Hoàn thành dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm 

định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây 

dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030 được phê duyệt Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg 

ngày 08/7/2010. 

Thời gian thực hiện: Quý III/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Văn Quyết - Phó Trưởng Ban 
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3.2. Tổ chức triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch. Xin ý kiến Sở 

Xây dựng và các sở, ngành liên quan Lập Quy hoạch chung cửa khẩu Chi Ma, 

huyện Lộc Bình. 

Thời gian thực hiện: Quý III/2022 

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

3.3. Tổ chức triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng-Bằng Tường. 

Thời gian thực hiện: Quý III/2022 

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

3.4. Tổ chức triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết cửa 

khẩu Bình Nghi. 

Thời gian thực hiện: Quý III/2022 

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

3.5. Tổ chức triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng mở rộng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/500. 

Thời gian thực hiện: Quý III/2022 

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

4. Phòng Quản lý doanh nghiệp 

4.1. Theo dõi. cập nhật thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, 

thông quan tại khu vực cửa khẩu, kịp thời báo cáo, tham mưu các nội dung 

thuộc chức năng, nhiệm vụ. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

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

4.2. Trả lời, tham mưu giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến tình 

hình thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

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

5. Bộ phận Quản lý dự án 

5.1. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Vũ Việt Hải –  PhóTrưởng Ban 

5.2. Thực hiện Quyết toán công trình Cải tạo, nâng cấp nhánh Đông, 

nhánh Tây đường nội bộ khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình và gói thầu 

Phần khối lượng còn lại (nhánh xuất, nhập khẩu) Công trình: Đường nội bộ khu 

vực cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc và công trình Cải tạo, nâng cấp đường 
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Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình; công trình Nhà kiểm soát liên hợp số 1 

cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2022 

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

6. Các nhiệm vụ tổng hợp định kỳ 

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. 

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

IV. NHIỆM VỤ QUÝ IV 

1. Văn phòng 

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

tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022; Tổ chức việc đánh giá, phân 

loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cải cách hành chính; tổ chức hội nghị công 

chức, viên chức, người lao động và tổng kết năm 2022. 

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa  – Trưởng Ban 

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp 

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 10/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban 

3. Phòng Quản lý hạ tầng 

3.1. Hoàn thành dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm 

định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung cửa khẩu Chi Ma, 

huyện Lộc Bình. 

Thời gian thực hiện: Quý IV/2022 

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

3.2. Trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng-Bằng Tường. 

Thời gian thực hiện: Quý IV/2022 

Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Văn Quyết - Phó Trưởng Ban 
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3.3. Trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết cửa khẩu Bình Nghi. 

Thời gian thực hiện: Quý IV/2022 

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

3.4. Trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng mở rộng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/500. 

Thời gian thực hiện: Quý IV/2022 

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

4. Phòng Quản lý doanh nghiệp 

4.1. Theo dõi. cập nhật thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, 

thông quan tại khu vực cửa khẩu, kịp thời báo cáo, tham mưu các nội dung 

thuộc chức năng, nhiệm vụ. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

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

4.2. Báo cáo 01 năm việc ứng dụng Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. 

Thời gian thực hiện: Tháng 11-12/2022 

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

5. Bộ phận Quản lý dự án 

Rá soát thực hiện quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử 

dụng. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022 

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

6. Các nhiệm vụ tổng hợp định kỳ 

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.  
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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 bình xét 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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