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  QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính 

trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu 
biên giới đất liền; 

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Quy chế điều hành hoạt động 
tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-
TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu 
tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 
năm 2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1035/TTr-SNV ngày 05 
tháng 7 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình là đơn vị sự nghiệp 
công lập, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang. 

Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình có tư cách pháp nhân, tài khoản và con 
dấu riêng; có trụ sở tại cửa khẩu; có kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh 
phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển theo quy định. 



 
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc 

của Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình  
1. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh căn cứ các văn bản hướng dẫn của 

Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh để ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình. 

2. Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình có Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu (gọi 
tắt là Trưởng cửa khẩu), 02 Phó Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu (gọi tắt là Phó cửa 
khẩu) và các thành viên khác.  

a) Trưởng cửa khẩu: 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm một công chức 

tương đương cấp Phó Giám đốc Sở chuyên trách làm Trưởng cửa khẩu. 
Trong thời gian đầu mới thành lập, phân công Trưởng Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh kiêm nhiệm Trưởng cửa khẩu để giúp Ban Quản lý cửa khẩu Khánh 
Bình đi ngay vào hoạt động. Đồng thời, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh có 
trách nhiệm khẩn trương chuẩn bị nhân sự để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
bổ nhiệm một công chức tương đương cấp Phó Giám đốc Sở chuyên trách làm 
Trưởng cửa khẩu. 

b) Phó Cửa khẩu và các thành viên khác: 
- Một (01) Phó cửa khẩu do người đứng đầu lực lượng Bộ đội Biên phòng và 

một (01) Phó cửa khẩu do người đứng đầu lực lượng Hải quan tại cửa khẩu Khánh 
Bình kiêm nhiệm. 

- Các thành viên khác của Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình do người đứng 
đầu các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Khánh Bình kiêm nhiệm (bao gồm: 
Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
và công chức, viên chức chuyên trách thuộc Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình. 

- Danh sách Phó cửa khẩu và các thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Trưởng cửa khẩu và thẩm định của Sở 
Nội vụ. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám 
đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm gửi về Ban Quản lý Khu kinh 
tế tỉnh danh sách sĩ quan, công chức, viên chức thuộc lực lượng quản lý được đề cử 
tham gia Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình theo thành phần cơ cấu quy định để 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

3. Danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức 
theo chức danh nghề nghiệp của Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình được xác định 
trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của 
pháp luật.  

Trong thời gian Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình 
chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sắp 
xếp, sử dụng số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn 



vị sự nghiệp công lập mà cấp thẩm quyền đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh để bố trí nhân sự cho Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình thực hiện ngay 
nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng tinh thần: “Trường hợp phải thành lập tổ chức mới 
hoặc được giao nhiệm vụ mới thì các cơ quan tổ chức, đơn vị tự cân đối, điều 
chỉnh trong tổng số biên chế hiện có” tại Điểm b Khoản 2 Mục III Nghị quyết số 
39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và 
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  

3. Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự 
nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 
của Chính phủ và các văn bản liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban 

Quản lý khu kinh tế tỉnh, Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình và Thủ 
trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Công Thương; 
- Bộ Nội vụ; 
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Các Sở, cơ quan ngang Sở; 
- Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 
- Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình; 
- Lưu: HC-TC,TH, SNV/BT(50b).  
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