
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1165/QĐ-UBND An Giang, ngày  07 tháng  6  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển Khu kinh tế cửa khẩu và các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Biên giới Quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; Luật An ninh 

quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 

2012; Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 

năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 

6 năm 2020; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Quy 

hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; Luật Đầu tư ngày 17 

tháng 6 năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Nghị định số  

35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định thu tiền sử 

dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; 

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

về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;  

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

tướng Chính phủ ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên 

giới đất liền; Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 

khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 935/TTr-SNV ngày 07 

tháng 6 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển Khu kinh tế cửa khẩu và các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông 

(bà) có tên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2. Phó Trưởng ban: 

- Ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế - Thường trực; 

- Ông Trần Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

- Ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Thành viên: 

- Ông Đinh Minh Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Ông Nguyễn Trọng Thành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Ông Đinh Văn To, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Ông Nguyễn Điền Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

- Ông Phạm Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; 

- Ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Ông Phan Văn Kiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Ông Nguyễn Lâm Đạt Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ông Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Ông Nguyễn Tấn Bửu, Phó Cục trưởng Cục Hải quan; 

- Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế; 

- Ông Trần Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

và Đầu tư tỉnh; 

- Bà Đặng Thị Hoa Rây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên; 

- Ông Nguyễn Ngọc Vệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu; 

- Ông Cù Minh Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới; 

- Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành; 

- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên; 

- Ông Trần Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú; 

- Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Ban Chỉ đạo 

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất các 

chủ trương, chính sách và các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác phát triển 

và quản lý hoạt động khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp của tỉnh, cụ 

thể như sau: 
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a) Chỉ đạo thực hiện đề án, kế hoạch, chương trình phát triển khu kinh tế của 

khẩu và các khu công nghiệp, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh; 

b) Chỉ đạo thực hiện phối hợp trong công tác tham mưu về cơ chế, chính 

sách về đầu tư, chính sách phát triển thương mại biên giới trên địa bàn và thực 

hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển sản xuất kinh 

doanh và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; 

c) Chỉ đạo thực hiện phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khu kinh 

tế cửa khẩu và các khu công nghiệp thuộc các lĩnh vực: Công tác lập và quản lý 

quy hoạch; Công tác quản lý đăng ký đầu tư; Công tác quản lý xây dựng và chất 

lượng công trình xây dựng; Công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt 

bằng; Công tác quản lý môi trường; Công tác quản lý khoa học và công nghệ; 

Công tác quản lý lao động và việc làm; Công tác xúc tiến đầu tư; Công tác quản 

lý tài chính; Công tác Quản lý an ninh và trật tự an toàn xã hội; 

d) Chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh 

ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh để có biện pháp thúc đẩy phát triển cửa khẩu, đề xuất 

các giải pháp hỗ trợ phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới. 

2. Quyết định thành lập Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo trên cơ sở sử dụng 

cán bộ, công chức của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo do cơ quan quản lý 

cán bộ, công chức đề cử. 

3. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc các Sở, ban ngành và các huyện, thị 

xã, thành phố có liên quan của tỉnh triển khai các nhiệm vụ theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, 

tham mưu giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo.  

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm: Xây dựng chương 

trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo; Báo cáo tình hình thực 

hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo; Tham mưu Trưởng ban, Phó 

Trưởng ban ban hành các thông báo kết luận, chỉ đạo tại các cuộc họp của Ban 

Chỉ đạo; Là cơ quan đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả, những khó khăn vướng 

mắc trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định; Theo dõi hoạt động 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phát triển khu kinh tế cửa khẩu và các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh của các thành viên Ban Chỉ đạo; Nghiên cứu, 

đề xuất về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước, thúc đẩy xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu và các khu 

công nghiệp. 

5. Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế làm việc do Trưởng Ban Chỉ đạo ban 

hành; thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể 

của các thành viên do Trưởng ban phân công. Trưởng Ban sử dụng con dấu của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con 

dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban 

ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu, 

các huyện Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú, Chợ Mới, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Trần Anh Thư; 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Lưu: HC-TC, TH, KTN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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