
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2019 

V/v góp ý dự thảo Thông  tư  

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 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thực hiện Công văn số 9117/BKHĐT-QLKKT ngày 06/12/2019 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Thông tư 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; sau khi nghiên cứu dự thảo và các văn bản có liên quan, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư và có một số ý 

kiến như sau: 

1. Về tên gọi: " Thông  tư  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", đề 

nghị nghiên cứu quy định lại tên gọi. 

Lý do: Để thống nhất với nội dung quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo 

Thông tư "1….khu công nghiệp, khu chế xuất (sau đây gọi chung là khu công 

nghiệp)…" và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công 

nghiệp, khu kinh tế (Nghị định số 82/2018/NĐ-CP) "1…. Khu công nghiệp gồm 

nhiều loại hình khác nhau, bao gồm: Khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu 
công nghiệp sinh thái…".  

2. Về nội dung dự thảo:               

2.1. Quy định rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý khu công 

nghiệp và Ban Quản lý khu kinh tế. 

Lý do: Theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP: Ngoài nhiệm vụ và 

quyền hạn của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế quy định tại Điều 63 

Nghị định này, Ban quản lý khu kinh tế còn có nhiệm vụ và quyền hạn quy định 

tại Điều 64. 

2.2. Quy định cụ thể về biên chế tại Khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư "3… 

Đối với các Ban quản lý đã được thành lập hoặc kiện toàn theo Thông tư số 

06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 3 tháng 9 năm 2015, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ưu tiên bổ sung biên chế để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn về số lượng biên chế 

quy định tại khoản 4 Điều 65 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. Trường 

hợp không bố trí đủ biên chế, việc sắp xếp, kiện toàn Ban quản lý thực hiện trong 

thời hạn 3 năm kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực."  

Lý do: Hiện nay đang triển khai thực hiện các quy định về tinh giản biên 

chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, do đó việc thành 
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lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với điều kiện, tiêu chí theo quy định 

tại Khoản 4 Điều 65 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP là khó khăn. Trường hợp 

UBND cấp tỉnh không bố trí đủ biên chế, Ban quản lý thực hiện việc sắp xếp, 

kiện toàn, khi đó: Biên chế được giao không đảm bảo đáp ứng theo vị trí việc làm, 

chức năng nhiệm vụ được giao; cơ cấu tổ chức không thống nhất giữa các Ban 

Quản lý. 

2.3. Nghiên cứu, xem xét quy định tại Điểm d Khoản 7 Điều 2 dự thảo Thông 

tư " d) Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc 

diện cấp giấy phép trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế;" 

Lý do: Nội dung này đã được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 19 Khoản 19 

Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch số . 

2.4. Tại Khoản 7 Điều 2 dự thảo Thông tư chưa có nhiệm vụ của Ban quản 

lý Khu kinh tế về xây dựng và trình các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt và tổ chức thực hiện: “Quy hoạch xây dựng các khu chức năng phù hợp với 

quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất chi tiết trong khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt” 

Lý do: Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 

82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công 

nghiệp và khu kinh tế. 

2.5. Tại Điểm a Khoản 7 Điều 2 dự thảo Thông tư, đề nghị xem xét điều 

chỉnh thành Ban quản lý có nhiệm vụ “Rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các 

khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng 

khu đất và cơ cấu quy hoạch”  

Lý do: Theo quy định tại Khoản 12 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 “… 3. Cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt quy hoạch xây dựng xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch xây dựng trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch xây dựng…”, 

trong đó theo quy định tại Khoản 9 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng chỉ bao gồm Thủ tướng Chính phủ, 

UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng KTCN, TH, NC; 

- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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