
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-BQLKKTCK Lạng Sơn, ngày        tháng  5 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm điều chỉnh năm 2022  

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

 

Thực hiện Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 07/5/2022 của UBND tỉnh 

về điều chỉnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 22/10/2021 của 

UBND tỉnh về thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song 

phương Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 111/NQ-CP 

ngày 23/9/2021 của Chính phủ. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 

được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban 

Quản lý) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trọng tâm điều chỉnh năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 795/QĐ-UBND và Kế hoạch số 210/KH-UBND. Nâng cao năng 

lực, trách nhiệm tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao trong thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. 

2. Yêu cầu: Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và đơn vị 

chủ trì thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể gắn với tiến độ, thời gian hoàn thành. Đảm 

bảo chất lượng công việc, thực hiện đúng quy trình, quy định; chế độ thông tin, 

báo cáo; kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện. 

II. NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định số 795/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2022 

Thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu 

Chi ma theo Nghị quyết số 111/NQ-CP của Chính phủ. 

2. Nội dung thực hiện 

a) Tổ chức các Đoàn công tác của Ban Quản lý đi gặp gỡ, tiếp xúc với các 

nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn trong nước để giới thiệu về cơ chế, chính sách 

của tỉnh đối với việc xuất nhập khẩu qua cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt 

Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc). 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 
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- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu. 

- Thời gian thực hiện từ Quý II đến Quý III năm 2022.  

- Trực tiếp chỉ đạo: Đồng chí Trưởng Ban Quản lý. 

b) Xây dựng video clip, đăng các bài viết cho các Báo, Tạp chí… để giới 

thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt 

Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) trong xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó có việc 

nhập khẩu dược liệu. Tuyên truyền quảng bá về tiềm năng, môi trường đầu tư trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng truyền thông điện tử, đổi mới tập 

trung truyền thông qua các hình thức điện tử, truyền thông phi chính thống 

(Facebook, Youtube, Zalo…). 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu. 

- Thời gian thực hiện từ Quý II đến Quý IV năm 2022.  

- Trực tiếp chỉ đạo: Đồng chí Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban quản lý. 

c) Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dược liệu 

qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn để thông tin về cơ chế, chính sách của tỉnh đối với việc 

xuất nhập khẩu qua cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung 

Quốc).  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu. 

- Thời gian thực hiện từ Quý III đến Quý IV năm 2022.  

- Trực tiếp chỉ đạo: Đồng chí Trưởng Ban Quản lý. 

d) Tổ chức sơ kết, đánh giá 01 năm kết quả thực hiện Đề án thí điểm nhập 

khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình theo Nghị 

quyết số 111/NQ-CP ngày 23/9/2021 của Chính phủ. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu. 

- Thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2022.  

- Trực tiếp chỉ đạo: Đồng chí Trưởng Ban Quản lý. 

III. KÍNH PHÍ THỰC HIỆN  

Từ nguồn Hỗ trợ hoạt động chuyên môn phục vụ công tác quản lý cửa 

khẩu, đối ngoại xúc tiến đầu tư, công tác điều hành, kiểm tra thực hiện tại các cửa 

khẩu đã giao cho Ban Quản lý năm 2022 tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 của UBND tỉnh và các nguồn xã hội hóa khác (nếu có). 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng Ban Quản lý chỉ đạo chung và trực tiếp chỉ đạo một số nội dung 

cụ thể. Các Phó Trưởng Ban Quản lý chịu trách chỉ đạo các nội dung được phân 

công, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra. 

2. Căn cứ các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch trên, Trưởng các phòng, 

ban, đơn vị được giao chủ trì tích cực chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị có 

liên quan thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo về nội dung, thời gian, tiến độ đề ra. Kịp 

thời báo cáo vướng mắc, phát sinh để có phương án chỉ đạo thực hiện.   

3. Giao Phòng Kế hoạch tổng hợp đôn đốc, theo dõi thực hiện Kế hoạch, 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Đoàn Thu Hà, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM; 

- Trung tâm QLCK, BQL dự án; 

- Lưu: VT, KH. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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