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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp  

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ 

trình số 67/TTr-KCN ngày 19 tháng 9 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2022 và 

thay thế các Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 35/2017/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang. 
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Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Thủ trưởng cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Vụ Pháp chế các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, XD; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh;  

- VP Tỉnh uỷ, các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh uỷ; 

- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; 

- Huyện uỷ, Thành uỷ, UBND các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức hội doanh nghiệp;  

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, các phòng, TT;  

+ Cổng TTĐT tỉnh; 

+ Lưu: VT, KTN.Long. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Thế Tuấn 



3 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp  

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

(Kèm theo Quyết định số      /2022/QĐ-UBND ngày      /10/2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bắc Giang) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp 

giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương trong công tác quản lý nhà nước tại các khu 

công nghiệp (sau đây gọi tắt là KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân (UBND) 

các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các KCN và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của từng cơ quan, tổ chức, địa phương theo quy định pháp luật và Quy chế này. 

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, chủ động và trách nhiệm giữa các 

cơ quan, tổ chức, địa phương. 

3. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, tổ chức, địa phương; đề 

cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong mỗi nội dung phối hợp. 

4. Không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư 

trong các KCN thuộc phạm vi điều chỉnh theo khoản 1 Điều 1 Quy chế này. 

Điều 3. Nội dung phối hợp 

1. Phối hợp trong công tác quy hoạch, bồi thường - giải phóng mặt bằng, 

quản lý đất đai và xây dựng trong các KCN. 

2. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư, doanh nghiệp. 

3. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

4. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lao động, an toàn thực 

phẩm, dịch bệnh, bảo hiểm xã hội. 

5. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. 

6. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng 

cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
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7. Phối hợp quản lý nhà nước về điện, hóa chất. 

8. Phối hợp trong công tác quản lý xuất nhập khẩu, thuế 

9. Phối hợp quản lý nhà nước về giao thông. 

10. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra. 

Điều 4. Hình thức phối hợp 

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác 

quản lý nhà nước đối với các KCN. 

2. Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra. 

3. Tổ chức họp, sơ kết, tổng kết công tác phối hợp. 

4. Các hình thức khác. 
 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Phối hợp trong công tác quy hoạch, bồi thường - giải phóng 

mặt bằng, quản lý đất đai và xây dựng trong các KCN  

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp (sau đây viết tắt là BQL): 

a) Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng đề án, kế hoạch phát 

triển các KCN trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc lập kế hoạch sử 

dụng đất hằng năm tại các KCN. 

b) Phối hợp với Sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan trong việc tham 

mưu UBND tỉnh huy động, bố trí các nguồn vốn để đầu tư phát triển hệ thống 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để kết nối, phát triển các KCN trên địa 

bàn tỉnh. 

c) Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng các KCN lập quy hoạch chi tiết 

các KCN. Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng các KCN bố trí kinh phí chi 

trả ngay sau khi phương án bồi thường - giải phóng mặt bằng KCN được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

d) Chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư hạ tầng KCN phối hợp với UBND cấp 

huyện lập hồ sơ đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử 

dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất trình UBND tỉnh quyết định giao đất, 

cho thuê đất; xác nhận tình trạng hợp pháp về tài sản gắn liền với đất để nhà đầu 

tư lập hồ sơ xác nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định khi có 

yêu cầu; tổ chức kiểm tra, xác định thời điểm và tình trạng vi phạm về đất đai tại 

KCN và phạm vi được giao quản lý; phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tổ chức kiểm tra, thanh tra và tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh xử lý theo quy định. 

đ) BQL có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng quản lý nhà nước về quy 

hoạch, cấp giấy phép xây dựng, chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu 

của chủ đầu tư đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật KCN do Sở Xây dựng quản lý. 

e) Chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra trật tự xây dựng, kiểm 

tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; đình chỉ xây dựng, thu hồi 
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giấy phép xây dựng theo thẩm quyền, kiến nghị xử lý vi phạm khi chủ đầu tư 

xây dựng công trình vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp tham mưu bố trí quỹ đất vào quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh, cấp huyện theo từng giai đoạn và đánh giá nhu cầu sử dụng đất hàng năm của 

các KCN để đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố. 

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác bồi thường - giải phóng 

mặt bằng các KCN, kịp thời tham mưu giao đất cho các chủ đầu tư hạ tầng các 

KCN hoặc nhà đầu tư thứ cấp (nếu có) triển khai dự án, bảo đảm tiến độ theo cam 

kết. Đồng thời, kịp thời trao đổi với Công an tỉnh những khó khăn vướng mắc là 

nguyên nhân có thể dẫn đến khiếu kiện đông người. 

3. Trách nhiệm của Sở Xây dựng: 

a) Chủ trì thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt: Nhiệm vụ và Đồ án 

quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy 

hoạch chi tiết các KCN theo thẩm quyền. 

b) Cho ý kiến thống nhất bằng văn bản đối với các đồ án quy hoạch chi tiết 

dự án thứ cấp khi được đề nghị cho ý kiến thống nhất theo đề nghị của BQL. 

c) Tham gia ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết KCN 

theo đề nghị của BQL. 

d) Chủ trì, phối hợp với BQL thực hiện giám định sự cố và giải quyết sự cố 

công trình trong KCN. 

4. Trách nhiệm của Sở Công Thương: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất quy hoạch phát triển 

các ngành nghề thu hút đầu tư trong các KCN. 

5. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh giao nguồn 

vốn để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thoát nước…) và hạ tầng xã 

hội phục vụ các KCN. 

6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Chủ trì, phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình 

thực hiện các dự thoát nước; chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, vận hành trạm bơm để 

đảm bảo dòng chảy và tiêu thoát nước tại các KCN. 

7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố: 

a) Phối hợp chặt chẽ với BQL trong công tác lập quy hoạch phát triển các 

KCN. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền để người dân hiểu được chủ 

trương phát triển các KCN của tỉnh. Phối hợp với BQL và chủ đầu tư hạ tầng 

các KCN công bố quy hoạch và quản lý mốc giới các KCN theo quy định. 

b) Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng các 

KCN, kịp thời giao đất cho các chủ đầu tư hạ tầng các KCN hoặc nhà đầu tư thứ 

cấp (nếu có) triển khai dự án, bảo đảm tiến độ theo cam kết. 

c) Tham gia ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết KCN 

theo đề nghị của BQL. 
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Điều 6. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư, doanh nghiệp 

1. Trách nhiệm của BQL: 

a) Khi thực hiện đăng ký đầu tư vào các KCN cho các nhà đầu tư, ngoài việc 

thực hiện sao y giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật, 

BQL có trách nhiệm gửi bản sao y (trong thời gian 02 ngày) đến Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, UBND các 

huyện, thành phố nơi có KCN và các cơ quan có liên quan. 

b) Hằng năm, BQL có trách nhiệm đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án đầu 

tư trong các KCN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh theo yêu cầu, đồng thời gửi Công an tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố (nơi có KCN) và các cơ quan liên quan để nắm tình hình, phối hợp quản lý. 

2. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự 

án đầu tư do BQL gửi trình xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh có trách nhiệm tham mưu, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương 

đầu tư dự án. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Trao đổi thông tin (qua điện thoại, email hoặc văn bản) với BQL trước khi 

thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đăng ký thành 

lập tại các KCN trên địa bàn tỉnh. 

4. Trách nhiệm của Sở Công Thương: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; BQL; Cục Thuế 

tỉnh; Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang để thẩm định hồ sơ cấp 

Giấy phép kinh doanh, Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ cho các tổ chức có vốn 

đầu tư nước ngoài (bao gồm cả doanh nghiệp chế xuất); đồng thời, thông báo 

cho các cơ quan sau khi thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy 

phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong KCN theo quy định tai Nghị 

định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 

Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và 

các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, để thống nhất 

công tác quản lý, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật có liên 

quan của các doanh nghiệp đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. 

5. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang: 

Thường xuyên rà soát các điều kiện, tiêu chí hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi 

đối với các doanh nghiệp chế xuất trong các KCN trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát 

hiện xử lý các doanh nghiệp vi phạm quy định về điều kiện giám sát hải quan, 

thông báo và kiến nghị với BQL và Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

6. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh: 

Kịp thời thông báo, thông tin về tình hình chấp hành pháp luật về thuế của các 

doanh nghiệp trong các KCN cho BQL và Chi cục Hải quan quản lý các KCN để 

kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh theo quy định.  
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Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

1. Trách nhiệm của BQL: 

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư trong KCN, các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trong KCN thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia thẩm định Phương 

án đánh giá sơ bộ tác động môi trường làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu 

tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư nhóm I quy 

định tại khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc 

hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020.  

c) Tiếp nhận kiến nghị và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công 

an tỉnh, UBND cấp huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường trong KCN. 

d) Tiếp nhận và giải quyết tranh chấp, kiến nghị về môi trường giữa các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong KCN. Khi sự việc vượt quá thẩm quyền 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện phối hợp giải quyết. 

đ) Công khai thông tin về bảo vệ môi trường đối với các dự án của nhà đầu 

tư trong KCN. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

trên địa bàn KCN theo quy định. 

e) Là cơ quan phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về công tác bảo vệ 

môi trường của KCN và doanh nghiệp trong KCN. Chế độ phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật. 

g) Phối hợp ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường tại KCN. 

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo vệ môi 

trường theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư tại KCN; gửi kết quả phê duyệt 

về môi trường của các dự án đầu tư trong KCN đến BQL và Công an tỉnh để 

theo dõi, giám sát theo quy định. 

b) Phối hợp với BQL tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư trong KCN. 

c) Chủ trì, phối hợp với BQL và cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố 

cáo về môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong KCN. 

d) Chủ trì trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống quan 

trắc môi trường tự động trong KCN. Thông tin bằng văn bản với BQL về số liệu 

quan trắc tự động các nguồn thải lớn trong KCN để phối hợp kiểm tra, giám sát 

việc vận hành hệ thống quan trắc tự động. 

đ) Chủ trì, phối hợp với BQL và Công an tỉnh thẩm định Phương án đánh 

giá sơ bộ tác động môi trường làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư Nhóm I quy định tại khoản 

3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. 

e) Phối hợp huy động lực lượng ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi 

trường trong KCN. 
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3. Trách nhiệm của Công an tỉnh: 

a) Tiếp nhận hồ sơ do BQL hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến 

để điều tra, xử lý vi phạm theo quy định. 

b) Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xảy ra 

trong các KCN, thông báo cho BQL và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường 

để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. 

c) Hỗ trợ, ứng cứu và phối hợp khắc phục sự cố môi trường tại KCN. 

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định Phương án 

đánh giá sơ bộ tác động môi trường làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư Nhóm I quy định tại 

khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Trách nhiệm của UBND cấp huyện: 

a) Chủ trì thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo vệ môi 

trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền đối với 

các dự án đầu tư tại KCN; gửi kết quả phê duyệt về môi trường của các dự án 

đầu tư trong KCN đến BQL, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh để 

theo dõi, giám sát. 

b) Chủ trì, phối hợp với BQL và cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, 

tố cáo về môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong KCN. 

c) Hỗ trợ, ứng cứu và phối hợp khắc phục các sự cố môi trường tại KCN. 

Điều 8. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lao động, an toàn 

thực phẩm, dịch bệnh, bảo hiểm xã hội 

1. Trách nhiệm của BQL: 

a) Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6), hằng năm (trước ngày 15/12) gửi báo 

cáo tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCN về Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện, 

thành phố (nơi có KCN) để phục vụ công tác thống kê, theo dõi, đôn đốc, quản lý 

tình hình chấp hành pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội. Thực hiện việc báo 

cáo đột xuất theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình 

sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong các KCN. 

b) Phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về 

lao động, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và bảo hiểm xã hội. 

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh: 

Hằng tháng có trách nhiệm trao đổi thông tin bằng văn bản về tình hình cấp 

thẻ tạm trú, thị thực, gia hạn tạm trú và hoạt động của người nước ngoài làm 

việc trong các KCN. 

3. Trách nhiệm của Sở Y tế: 

a) Chủ trì quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong các KCN, chỉ đạo 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với 

BQL, Công an tỉnh trong công tác quản lý nước về an toàn thực phẩm, quản lý cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết 

định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 
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một số điểm, khoản của Điều 3 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 

27/6/2019 của UBND tỉnh Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; chủ trì xử 

lý sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra tại các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN.  

b) Chỉ đạo Trung tâm Y tế các Khu công nghiệp phối hợp với các đơn vị Y 

tế liên quan tham mưu cho BQL trong quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe của 

người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp, dịch bệnh trong các KCN; 

triển khai, thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y 

tế dự phòng trong các KCN; triển khai các biện pháp chống dịch và khắc phục 

hậu quả của dịch bệnh; các hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, sức 

khỏe lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, vệ sinh môi 

trường, bảo vệ môi trường; triển khai, thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ 

chuyên môn, kỹ thuật về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo 

phân cấp trên địa bàn các KCN. Thực hiện theo dõi, giám sát mọi hoạt động y tế 

tại doanh nghiệp trong các KCN. 

4. Trách nhiệm của Sở Công Thương: 

Chủ trì, phối hợp với BQL và các cơ quan liên quan quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương trong các KCN. 

5. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ: 

Phối hợp với Công an tỉnh, BQL, các cơ quan đại diện ngoại giao nước 

ngoài tại Việt Nam và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thực hiện công tác lãnh sự 

đối với người lao động nước ngoài làm việc trong các KCN vi phạm pháp luật, 

bị tai nạn, tử vong; Chủ trì, phối hợp với BQL thẩm định, trình xin ý kiến Chủ 

tịch UBND tỉnh cho phép các đoàn khách nước ngoài đến làm việc liên quan 

đến các KCN theo quy định.  

6. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh: 

Hằng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý), thông báo về tình hình thu 

nộp, nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp trong KCN về Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, BQL, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để phối 

hợp theo dõi, đôn đốc, quản lý. 

Điều 9. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 

1. Trách nhiệm của BQL:  

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các chủ đầu tư lập 

hồ sơ để thẩm định công nghệ các dự án đầu tư vào KCN theo quy định Luật 

Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020; 

Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông 

qua ngày 19/6/2017 và Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang.  

b) Phối hợp để lấy ý kiến tham gia về công nghệ các dự án xin chủ trương 

chấp thuận đầu tư vào các KCN. Phối hợp trong giải quyết các những khó khăn, 

vướng mắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của các dự án đầu tư; hướng 

dẫn các doanh nghiệp trong KCN thực hiện các quy định về chuyển giao công 
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nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hàng rào 

kỹ thuật trong thương mại. 

c) Phối hợp tổ chức các nội dung, chương trình, gồm: Thông tin tuyên 

truyền, đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, khảo sát, điều tra thống kê hoạt 

động về khoa học và công nghệ. 

2. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:  

a) Chủ trì, phối hợp với BQL thực hiện thẩm định công nghệ, chuyển giao 

công nghệ đối với trường hợp dự án đầu tư vào KCN thuộc đối tượng phải thẩm 

định theo quy định.  

b) Chủ trì, phối hợp với BQL và các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn 

vướng mắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ của các dự án đầu tư vào KCN. 

c) Phối hợp điều tra, khảo sát các doanh nghiệp trong các KCN về đánh giá 

trình độ công nghệ; doanh nghiệp có đủ điều kiện để tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn 

các thủ tục để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  

d) Phối hợp quản lý, kiểm soát, rà soát các nguồn phóng xạ tại các KCN; 

kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện phương án ứng phó sự cố bức xạ 

hạt nhân.  

đ) Phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trong các KCN các nội 

dung về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc 

gia; tham gia hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công bố hợp chuẩn; công bố hợp quy; công 

bố tiêu chuẩn áp dụng; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; đăng ký mã số mã vạch; ghi 

nhãn sản phẩm, hàng hóa; thực hiện phép đo, quản lý phương tiện đo, kiểm soát 

lượng của hàng đóng gói sẵn, tham gia chương trình đảm bảo đo lường.  

e) Phối hợp trong việc xử lý các thông tin về hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại (gọi tắt là TBT) có liên quan đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cơ 

quan trong nước và/hoặc ngoài nước.  

g) Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc 

chấp hành các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa 

học và công nghệ như tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, 

chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ. 

h) Phối hợp trong việc hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp đề xuất, đặt 

hàng triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi các KCN, 

trong đó quan tâm các nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ tiên tiến, vật 

liệu mới, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, công nghệ xử lý môi 

trường và các vấn đề xã hội tại các KCN.  

i) Phối hợp hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong các KCN đăng ký xác 

lập quyền sở hữu công nghiệp.  

k) Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về 

chuyển giao công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các chính sách hỗ 

trợ đầu tư đổi mới công nghệ; định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

hàng năm. 
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Điều 10. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, 

phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

1. Trách nhiệm của BQL: 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố (nơi có KCN) tuyên tuyền và tổ chức triển khai thực hiện các 

Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

về công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các KCN. 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, UBND huyện, 

thành phố tổ chức nắm tình hình, kịp thời trao đổi và kiến nghị với Công an tỉnh 

và các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, 

trật tự trong các KCN trên địa bàn tỉnh. 

c) Duy trì, thực hiện Quy chế phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố (nơi có KCN), các chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các KCN 

và các doanh nghiệp trong KCN trong công tác đảm bảo an ninh trật tư và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các KCN. 

d) Chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng các KCN: hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật các KCN theo quy hoạch đã được duyệt, tổ chức công tác phòng cháy, 

chữa cháy theo quy định; tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, bán hàng rong trong các KCN. 

đ) Phối hợp hướng dẫn và đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp 

KCN lắp đặt hệ thống camera an ninh ở những nơi trọng yếu để giám sát, kịp 

thời phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự; đôn đốc các 

doanh nghiệp KCN tăng cường lực lượng để bảo vệ tài sản, phòng, chống cháy 

nổ; kịp thời phát hiện và phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, 

trật tự xảy ra trong địa bàn KCN. 

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh trong công 

tác vận động, hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình tự quản bảo 

đảm an ninh, trật tự, “Khu công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự”, doanh nghiệp 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và “không có tệ nạn ma túy”. 

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh:  

a) Chịu trách nhiệm tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai và tổ chức 

thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước liên 

quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các KCN. 

b) Phối hợp nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn 

đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự phát sinh trong quá trình đầu tư xây 

dựng, hoạt động của các KCN như: các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện liên quan 

đến đất đai, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, giải phóng mặt bằng thực 

hiện dự án, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp. 

c) Phối hợp hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính nội bộ, an 

ninh kinh tế; quản lý cư trú; quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, lưu trú, tạm trú của 

người nước ngoài; quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề đầu tư, 

kinh doanh có điều kiện; quản lý về phòng cháy chữa cháy; bảo đảm an toàn 
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giao thông tại các KCN theo quy định của pháp luật. Định kỳ hằng tháng, quý, 

06 tháng và hằng năm trao đổi với BQL và các ngành chức năng về tình hình 

tạm trú người nước ngoài trong các doanh nghiệp KCN. 

d) Định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn cứu, hộ theo quy định đối với các doanh nghiệp KCN. Tổ 

chức lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có các sự cố cháy, nổ xảy ra. 

đ) Phát hiện, kiến nghị hoặc theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước 

có chức năng cử cán bộ phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiến nghị xử lý đối với các 

doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động, 

bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, bảo hiểm, thuế, xuất nhập cảnh, tạm trú, 

dịch vụ bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

e) Chủ trì, phối hợp tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội 

phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các doanh nghiệp KCN.  

3. Các Sở, ban,ngành liên quan: 

Trong phạm vi chức trách và nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành tỉnh 

liên quan có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh và BQL trong bảo đảm an 

ninh, trật tự tại các KCN trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về an ninh, trật tự cho người lao động trong các doanh nghiệp KCN. 

4. UBND các huyện, thành phố (có KCN):  

Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các KCN trên địa bàn 

theo quy định của pháp luật; quản lý cư trú tại các khu vực xung quanh KCN; 

chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, tự tại các KCN ngay từ 

đầu, từ cơ sở, không để phức tạp về an ninh, trật tự. 

Điều 11. Phối hợp quản lý nhà nước về điện, hóa chất 

1. Trách nhiệm của BQL: 

Trao đổi với Sở Công Thương trước khi thực hiện đăng ký đầu tư đối với 

các dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất và trao đổi với Công ty Điện lực Bắc 

Giang trước khi thực hiện đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư vào KCN sử 

dụng từ 5MW điện trở lên. 

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương: 

a) Chủ trì, phối hợp với BQL xây dựng Phương án phát triển mạng lưới cấp 

điện tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 có xét đến năm 2050 tích hợp trong quy 

hoạch tỉnh, phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại các KCN. 

b) Chủ trì, phối hợp với BQL và cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra định 

kỳ công trình cấp điện thuộc tài sản của doanh nghiệp để đảm bảo vận hành an 

toàn, tránh để xảy ra mất điện cả đường dây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp 

khác. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả. Định kỳ hằng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sử 

dụng năng lượng trọng điểm trong các KCN. 
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c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý nhà nước về hóa 

chất; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về quản lý hóa chất 

trong các KCN. 

Điều 12. Phối hợp trong công tác quản lý xuất nhập khẩu, thuế 

1. Trách nhiệm của BQL: 

a) Phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN chấp hành các quy định 

của pháp luật về thuế, hải quan. 

b) Chủ trì, định kỳ hằng năm, dựa trên số liệu về tình hình hoạt động, tình 

hình chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp thực hiện đánh giá hiệu quả đầu 

tư của các dự án đầu tư trong KCN, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, 

đồng thời gửi các cơ quan có liên quan theo quy định. 

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương: 

Chủ trì, phối hợp với BQL trong việc xác nhận ưu đãi đối với các dự án sản 

xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp trong KCN.  

3. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan quản lý các KCN: 

Chủ trì, phối hợp với BQL đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN chấp 

hành các quy định của pháp luật về thuế, hải quan. Định kỳ hằng quý thông báo 

bằng văn bản với BQL và Công an tỉnh về tình hình thu nộp, nợ đọng thuế của 

các doanh nghiệp trong KCN. 

Điều 13. Phối hợp quản lý nhà nước về giao thông 

1. Trách nhiệm của BQL: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành 

phố và các doanh nghiệp trong các KCN khảo sát, thống kê nhu cầu đi lại của 

người lao động làm việc trong các KCN làm căn cứ để Sở Giao thông vận tải bố 

trí các tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của người lao động. 

b) Chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng xây dựng các bến bãi trong các KCN; 

giải tỏa tình trạng bán hàng rong, tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định, đảm bảo 

thông thoáng giao thông trong các KCN. 

2. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải: 

a) Chủ trì, phối hợp với BQL và UBND các huyện, thành phố tham mưu 

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các dự án giao thông để đảm 

bảo kết nối, phát triển các KCN. 

b) Chủ trì, phối hợp với BQL và UBND các huyện, thành phố bố trí các 

tuyến xe buýt, các điểm đón trả hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người lao 

động làm việc trong các KCN. 

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố: 

a) Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ kết nối giao thông. Phối hợp khảo 

sát nhu cầu đi lại của lao động địa phương làm việc trong các KCN. 

b) Chỉ đạo lực lượng chức năng giải tỏa giao thông trên địa bàn xung quanh 

các KCN, nhất là giao thông tại các đường qua, đường gom phục vụ các KCN. 
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Điều 14. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra 

1. Trách nhiệm của BQL: 

Cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật đối với các doanh nghiệp trong các KCN. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan: 

a) Các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm thống nhất 

với BQL trước khi xây dựng kế hoạch gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong các KCN theo quy 

định của UBND tỉnh. Đối với các cơ quan (Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi 

cục Hải quan quản lý các KCN và Bảo hiểm xã hội tỉnh) do cấp trên ngành dọc 

ở Trung ương phê duyệt kế hoạch có trách nhiệm thông báo cho BQL sau khi có 

kế hoạch hoặc quyết định thanh tra, kiểm tra được phê duyệt. Các trường hợp 

thanh tra, kiểm tra đột xuất, sau khi giải quyết theo quy định, cơ quan chức năng 

phải thông báo kịp thời cho BQL biết để phối hợp. 

b) Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp với BQL trong quá trình tổ chức thực 

hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phúc tra (nếu có). Kết quả thanh tra, kiểm tra, phúc 

tra và xử lý vi phạm được gửi cho BQL để theo dõi, đôn đốc, quản lý. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương 

1. Các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan có trách nhiệm thực hiện 

nghiêm Quy chế này, định kỳ gửi báo cáo 06 tháng (trước ngày 01/6) và báo cáo 

năm (trước ngày 15/12) kết quả thực hiện Quy chế về BQL để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 

2. Định kỳ 6 tháng (trước 15/6) và hằng năm (trước 31/12), BQL có trách 

nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Quy chế. 

Điều 16. Điều khoản thi hành 

BQL có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế này.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan 

liên quan phản ánh kịp thời về BQL để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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