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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định nội dung hoạt động phối hợp giữa Ban Quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận (Ban Quản lý) với các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) và Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) trong việc quản lý nhà nước 

đối với các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh. 

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước có hoạt động liên quan đến các KCN. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Ban Quản lý thực hiện cơ chế “một cửa và một cửa liên thông” theo 

quy định tại 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; tạo môi trường đầu tư 

thuận lợi, thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn, góp phần thúc đẩy các KCN 

trên địa bàn tỉnh phát triển, hiệu quả, bền vững và đúng quy hoạch. 

2. Nôị dung phối hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các sở, ngành, UBND cấp huyện và Ban Quản lý nhằm tăng cường hiêụ 

quả, hiêụ lưc̣ quản lý nhà nước. 

3. Viêc̣ phối hơp̣ căn cứ vào các quy định pháp luâṭ hiện hành, nhằm 

đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá 

trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong KCN. 

4. Trong quá trình phối hơp̣ nhiêṃ vu ̣ không làm giảm vai trò, trách 

nhiêṃ, thẩm quyền của mỗi cơ quan tham gia; cách thức phối hợp không cản 

trở công viêc̣ của nhau. 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-29-2008-nd-cp-khu-cong-nghiep-khu-che-xuat-khu-kinh-te-faa2.html
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5. Mọi hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng đối với 

các dự án trong KCN thông qua cơ quan đầu mối là Ban Quản lý, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác. 

6. Đối với các vấn đề liên quan đến các Bộ, ngành Trung ương, Ban 

Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật. 

7. Ban Quản lý và đơn vị phối hợp xử lý, trao đổi thông tin về tình hình 

đầu tư và phát triển KCN; giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc, 

khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật của 

các dự án, người lao động trong KCN. 

 Điều 3. Nội dung phối hợp 

 Ban Quản lý phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong KCN trên 

một số lĩnh vực chủ yếu sau: 

1. Quản lý đầu tư. 

2. Quản lý sử dụng đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

3. Quản lý quy hoạch và xây dựng và phát triển các KCN. 

4. Quản lý công nghệ và môi trường. 

5. Quản lý và phát triển công nghiệp, thương mại. 

6. Quản lý lao động. 

7. Quản lý Quốc phòng, an ninh, phòng cháy, chữa cháy. 

8. Quản lý dự án đầu tư. 

9. Phổ biến pháp luật. 

10. Thanh tra, kiểm tra. 

11. Giải quyết khó khăn vướng mắc. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. QUẢN LÝ VỀ ĐẦU TƯ 

Điều 4: Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

1. Ban Quản lý có trách nhiệm 

a) Tiếp nhận đăng ký đầu tư. Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với các dự án đăng ký đầu tư theo thẩm quyền, quy định 

của Luật Đầu tư hiêṇ hành; 
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b) Tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan đối với các dự án 

đầu tư vào KCN thuộc trường hợp thực hiện thủ tục quyết định chủ trương 

đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư hiêṇ hành; 

c) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập 

văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức, 

thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN theo quy định của pháp luật về 

thương mại; 

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư 

02/2017/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 04 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về hướng dẫn cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký 

doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.  

2. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan 

a) Các cơ quan nhận được hồ sơ tham gia ý kiến có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản cho Ban Quản lý đúng thời gian quy định; 

b) Các ý kiến không chấp thuận hoặc cần sửa đổi, bổ sung phải được 

giải thích rõ ràng kèm theo các điều khoản pháp lý; 

c) Các cơ quan được gửi lấy ý kiến phải chịu trách nhiệm trước UBND 

tỉnh và quy định của pháp luật về ý kiến đã góp ý theo đúng chuyên ngành 

phụ trách. 

Điều 5. Chuyển nhượng và thu hồi dự án đầu tư 

1. Ban Quản lý chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan để giải 

quyết việc chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất đối với dự án thuộc KCN theo quy định hiện hành. 

2. Ban Quản lý chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan để giải 

quyết thu hồi dự án đầu tư và các nội dung còn tồn tại của dự án bị thu hồi 

như xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất bị thu hồi, các nội 

dung khác đối với dự án thuộc KCN theo quy định hiện hành. 

3. Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra 

các dự án đầu tư trong KCN về tiến độ, góp vốn và xử lý vi phạm sau đầu tư. 

4. Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xác định 

các nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước. 

Điều 6. Công tác xúc tiến đầu tư 

1. Ban Quản lý có trách nhiệm  
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a) Chuẩn bị các tài liệu, ấn phẩm liên quan đến KCN phục vụ cho công 

tác xúc tiến đầu tư; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên 

quan tham mưu UBND tỉnh về công tác tổ chức thực hiện việc xúc tiến đầu 

tư; xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư vào các KCN; công tác quy 

hoạch các lĩnh vực, dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo kế 

hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn; 

c) Phối hợp với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN để quảng bá, 

giới thiệu, kêu gọi đầu tư vào các KCN; 

d) Giới thiệu vị trí, hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ dự án đăng ký 

cấp giấy chứng nhận đầu tư vào các KCN cho các nhà đầu tư; 

đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất với UBND tỉnh các giải 

pháp nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tạo điều kiện cho việc thu hút 

đầu tư vào các KCN. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm  

a) Phối hợp với Ban Quản lý tham mưu UBND tỉnh về công tác xúc 

tiến đầu tư; công tác quy hoạch các lĩnh vực, dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài 

vào địa bàn tỉnh theo kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn; 

b) Phối hợp với Ban Quản lý để xây dựng các tài liệu, ấn phẩm phục vụ 

công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh; 

c) Phối hợp giới thiệu vị trí các KCN của tỉnh cho nhà đầu tư trong và 

ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; 

d) Phối hơp̣ với Ban Quản lý tổ chức hop̣ măṭ doanh nghiêp̣ trong nước và 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN theo chỉ đaọ của 

UBND tỉnh; 

3. Chủ đầu tư hạ tầng KCN có trách nhiệm 

a) Phối hợp với Ban Quản lý xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, 

chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm;  

b) Phối hợp đón tiếp các nhà đầu tư và các đoàn khách trong và ngoài 

nước đến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại KCN;  

c) Tham gia các hôị nghi,̣ hôị thảo, sư ̣kiêṇ về xúc tiến đầu tư có liên 

quan; đề xuất tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước 

ngoài; tổ chức tuyên truyền, quảng bá thông tin, hình ảnh KCN; 

d) Xây dựng các tài liệu xúc tiến đầu tư phục vụ công tác xúc tiến đầu 

tư vào KCN; 
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đ) Định kỳ hằng quý báo cáo kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư và kế 

hoac̣h, kinh phí cho công tác xúc tiến đầu tư cho Ban Quản lý.  

Mục 2. QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, THU HỒI ĐẤT, BỒI 

THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Điều 7. Quản lý sử dụng đất đai 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

a) Phối hợp với Ban Quản lý, các ngành có liên quan và UBND cấp 

huyện nơi có đất thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với KCN dự kiến thành 

lập hoặc mở rộng KCN trình UBND tỉnh giới thiệu địa điểm; 

b) Thẩm định, xác nhận bản đồ và hồ sơ địa chính khu đất thu hồi trước 

khi tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;  

c) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho các nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào 

khu công nghiệp, sau khi thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định 

cư theo quy định; 

d) Giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong KCN; 

đ) Giải quyết các thủ tục đăng ký thế chấp, góp vốn hoặc chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong KCN 

theo quy định của pháp luật về đất đai; 

e) Giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đơn vị được giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất của Nhà nước; nhận chuyển nhượng, 

thuê đất, thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế trong nước, 

tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. 

g) Thanh tra tình hình sử dụng đất trong KCN. 

2. Ban Quản lý có trách nhiệm  

Phối hợp với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN giao mốc giới, địa 

điểm khu đất để nhà đầu tư thứ cấp thực hiện dự án và lập hồ sơ xin cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất. 

3. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm  
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Thực hiện theo quy định tại khoản 36 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật đất đai. 

Điều 8. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

1. Ban Quản lý có trách nhiệm 

a) Làm đầu mối, phối hợp với UBND cấp huyện nơi có đất thu hồi để 

đầu tư xây dựng KCN báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm về tiến độ và 

các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo các Sở ngành liên quan thống 

nhất trình UBND xem xét, giải quyết những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật; 

b) Phối hợp với địa phương, cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể tổ chức đối thoại công khai, tạo sự đồng thuận cao với 

nhân dân trong vùng dự án để thỏa thuận thống nhất phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư, tránh khiếu kiện về sau. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm  

 Hướng dẫn, giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng KCN theo quy định của Luật đất đai.  

3. UBND cấp huyện nơi có đất thu hồi để xây dựng KCN có trách nhiệm 

a) Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư cho các tổ chức, cá nhân liên quan; tổ chức thực hiện việc thu hồi đất 

theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

b) Chủ trì và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc lập 

dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật; 

c) Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các tổ chức và chủ đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư tại địa phương phục vụ các 

KCN theo phân cấp của UBND tỉnh. 

4. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm 

a) Bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong 

việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng và 

phương án đã được phê duyệt; 

b) Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc đến Ban Quản lý và các 

cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. 
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Mục 3. QUẢN LÝ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

Điều 9. Quản lý quy hoạch KCN 

1. Ban Quản lý có trách nhiệm 

a) Tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án: Quy hoạch chung xây dựng, quy 

hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp; các quy hoạch xây dựng khác 

do Ủy ban nhân dân tỉnh giao;  

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND 

tỉnh trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát 

triển KCN trên địa bàn tỉnh; 

c) Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây 

dựng đã được phê duyệt của KCN nhưng không làm thay đổi chức năng sử 

dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

chi tiết xây dựng các dự án trong KCN, thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết 

xây dựng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng; thực 

hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản 

lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong 

KCN; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với 

công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật 

về xây dựng công trình;  

d) Chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện trong việc công bố, quản lý, tổ 

chức triển khai thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch 

chi tiết xây dựng các KCN đã được phê duyệt; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp huyện có ý kiến 

về đề nghị bổ sung các ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp trình 

UBND tỉnh chấp thuận; 

e) Chủ trì, phối hợp các sở, cơ quan ban ngành, UBND cấp huyện trong 

việc cung cấp các thông tin, giới thiệu địa điểm xây dựng các dự án đầu tư 

cho các chủ đầu tư khi có nhu cầu đầu tư đối với các KCN đã được phê duyệt, 

được giao quản lý; 

g) Thực hiện quản lý quy hoạch đối với các dự án đầu tư tại các KCN 

theo quy hoạch được phê duyệt; giải quyết các thủ tục hành chính liên quan 

đến lĩnh vực quy hoạch theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh. 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm 

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển KCN do Thủ tướng Chính 

phủ duyệt, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan 
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chức năng thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 

chung, quy hoạch phân khu hoặc điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch 

phân khu xây dựng KCN (trường hợp có làm thay đổi cơ cấu quy hoạch theo 

đề nghị của Ban Quản lý). 

3. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm phối hợp với 

Ban Quản lý tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng KCN; lập báo cáo về nội 

dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN. 

Điều 10. Xây dựng và phát triển hạ tầng KCN 

1. Ban Quản lý có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra chủ đầu tư hạ 

tầng KCN triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 

hội theo dự án đã được duyệt. 

2. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm tổ chức triển 

khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN theo đúng tiến độ cam kết tại giấy 

chứng nhận đầu tư. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng có 

trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền 

quản lý ưu tiên đáp ứng các yêu cầu về kết nối hạ tầng cung cấp các dịch vụ 

bưu chính - viễn thông, điện, nước… cho các doanh nghiệp tại KCN; đảm bảo 

cung cấp các dịch vụ theo đúng các chỉ tiêu chất lượng. 

4. Sở Giao thông vận tải thỏa thuận với Ban Quản lý về thiết kế đấu nối 

giữa đường vào các khu công nghiệp với các tuyến đường do Sở Giao thông 

vận tải quản lý và hướng dẫn các thủ tục đấu nối với các tuyến đường Quốc 

lộ; phối hợp với Ban Quản lý quy hoạch và tổ chức các phương tiện công 

cộng vận chuyển công nhân tại các KCN trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Xây dựng cung cấp thông tin về quy hoạch liên quan đến việc kết 

nối hệ thống hạ tầng KCN với hệ thống hạ tầng chung của tỉnh. 

6. UBND cấp huyện thỏa thuận thiết kế đấu nối giữa đường vào các 

KCN với các tuyến đường huyện và đường đô thị do địa phương quản lý. 

Điều 11. Xây dựng công trình hạ tầng xã hội phục vụ người lao 

động KCN  

1. Ban Quản lý có trách nhiệm  

a) Phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp huyện lập và triển khai dự 

án hạ tầng xã hội bên ngoài ranh KCN; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng 

KCN căn cứ vào nhu cầu nhà ở của người lao động làm việc trong KCN, tham 

mưu UBND tỉnh bố trí quỹ đất ngoài KCN phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 
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sử dụng đất để xây dựng nhà ở công nhân, hạ tầng xã hội phục vụ đời sống 

của người lao động làm việc trong KCN.  

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm 

Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh nhà trọ cho công nhân KCN 

thuê ở trên địa bàn. 

Điều 12. Quản lý chất lượng xây dựng 

1. Ban Quản lý có trách nhiệm 

a) Thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án 

trong KCN được giao quản lý theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh 

và các cơ quan có thẩm quyền; 

b) Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, kiểm tra 

việc thực hiện xây dựng các nhà đầu tư thứ cấp theo giấy phép xây dựng và 

đề nghị Sở Xây dựng thanh, kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định; 

c) Định kỳ 06 tháng (chậm nhất là ngày 15/7), hàng năm (chậm nhất là 

ngày 15/01 năm sau liền kề) hoặc theo yêu cầu đột xuất, Ban Quản lý phối 

hợp Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh về tình hình quản lý chất lượng xây 

dựng và các sự cố công trình trong các KCN. 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý 

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về quản lý xây dựng công trình; 

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng và bảo 

trì công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; 

c) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về hoạt động 

đầu tư xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp. 

Mục 4. QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 

Điều 13. Quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm 

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm 

a) Tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn, chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển 

giao công nghệ các dự án đầu tư vào KCN theo quy định; 

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN xây dựng, áp dụng tiêu 

chuẩn, các công cụ, các hệ thống quản lý chất lượng, cải tiến nâng cao năng 

xuất, chất lượng; hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công 

nghệ và đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định; 

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý: 
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Thẩm tra công nghệ các dự án; đặc biệt là các dự án đầu tư trong KCN 

có liên quan đến bức xạ và hạt nhân trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 

Theo dõi và kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà 

nước về khoa học và công nghệ; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ; giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ; xử lý 

các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; thực hiện kiểm tra về nhãn 

hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu 

theo thẩm quyền của các doanh nghiệp trong KCN; 

2. Ban Quản lý có trách nhiệm  

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện tốt các nội dung 

nêu trên về quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm. 

Điều 14. Quản lý môi trường trong KCN  

1. Ban Quản lý có trách nhiệm  

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng 

KCN và các doanh nghiệp thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; 

b) Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và UBND tỉnh trong việc xây 

dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, giải pháp có liên quan đến 

công tác bảo vệ và quản lý môi trường trong các KCN. 

c) Phối hợp kiểm tra chủ đầu tư hạ tầng KCN và các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trong KCN thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; 

phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để 

giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; huy 

động lực lượng ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường tại các KCN. 

d) Công khai thông tin về bảo vệ môi trường KCN; tuyên truyền, phổ 

biến, tập huấn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho các chủ đầu 

tư KCN, doanh nghiệp KCN. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

a) Chủ trì thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường các dự án đầu tư vào KCN theo thẩm quyền;  

b) Phối hợp UBND cấp huyện nơi có KCN trong xác nhận kế hoạch 

bảo vệ môi trường cho các dự án thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo 

vệ môi trường trong KCN; 

c) Chủ trì việc kiểm tra, xác nhận kết quả vận hành các công trình xử lý 

chất thải của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN trước khi đi 

vào hoạt động chính thức; 
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d) Chủ trì trong công tác quản lý chất thải, quản lý khai thác tài nguyên 

nước theo đúng quy định hiện hành; 

đ) Chủ trì việc thực hiện công khai thông tin, dữ liệu môi trường của các 

KCN; 

e) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý: 

Tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường và các 

nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN; 

Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về ô nhiễm môi trường tại các KCN; 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, 

nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng 

KCN và các doanh nghiệp trong KCN; 

Thực hiện các nhiệm vụ: khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường tại KCN; 

giải quyết các tranh chấp về môi trường giữa các doanh nghiệp hoặc với các tổ 

chức, cá nhân ngoài phạm vi KCN và các nhiệm vụ có liên quan khác. 

g) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý, UBND cấp huyện nơi có KCN 

trong việc xây dựng phương án (đề án) hỗ trợ, ứng cứu và phối hợp khắc phục 

các sự cố môi trường tại các KCN (nếu có). 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có KCN có trách nhiệm 

a) Thực hiện việc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của 

các dự án đầu tư vào KCN theo thẩm quyền và phải phù hợp với báo cáo đánh 

giá tác động môi trường được phê duyệt; trừ trường hợp đã ủy quyền xác 

nhận cho Ban Quản lý; 

b) Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công 

tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường tại các 

KCN thuộc địa bàn huyện theo thẩm quyền; 

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

KCN; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền hoặc được ủy quyền 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

4. Công an tỉnh có trách nhiệm 

a) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Pháp lệnh Cảnh sát môi 

trường về quản lý và bảo vệ môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật 

hiện hành; 
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b) Chủ trì điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 

c) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ ứng phó và khắc phục 

khi xảy ra sự cố môi trường tại KCN; kiểm tra, xử lý chấn chỉnh đối với các 

hành vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường của các Doanh nghiệp trong quá 

trình hoạt động. 

5. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm 

a) Thực hiện chương trình quan trắc môi trường KCN theo đúng tần 

suất và thông số theo đúng nội dung được phê duyệt tại Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; 

b) Tổng hợp, báo cáo kết quả quan trắc môi trường và công tác bảo vệ môi 

trường KCN gửi Ban Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định; 

c) Vận hành thường xuyên, liên tục công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ 

môi trường KCN, đảm bảo diện tích cây xanh trong KCN theo quy định; 

d) Tổ chức xây dựng, duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình hạ 

tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường tại KCN đảm bảo chất lượng khí thải, nước 

thải đầu ra đạt quy chuẩn; 

đ) Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải tập trung 

và các công trình khác (nếu có) phải được thiết kế đồng bộ, tuân theo quy 

chuẩn kỹ thuật xây dựng và quy chuẩn về môi trường; 

e) Đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo có điểm 

đấu nối, cao độ hố ga đấu nối phù hợp để đảm bảo có thể đấu nối nước thải 

cho các cơ sở hoạt động trong KCN; 

g) Điểm xả thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN tại nguồn 

tiếp nhận phải bố trí bên ngoài hàng rào KCN, có biển báo và có lối đi thuận 

tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải; 

h) Bố trí cán bộ quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung; trong 

đó cán bộ phụ trách phải có trình độ Đại học thuộc các chuyên ngành công 

nghệ môi trường, công nghệ hóa học, sinh học; 

i) Thực hiện các thủ tục xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận theo 

quy định của pháp luật. 

k) Không pha loãng nước thải trước điểm xả thải đấu nối. 

6. Các doanh nghiệp trong KCN có trách nhiệm 

a) Trước khi xin Giấy phép xây dựng công trình, chủ doanh nghiệp 

phải lập hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi 



 

 

 

13 

trường hoặc Kế hoạch Bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền để được 

thẩm định, phê duyệt, xác nhận theo quy định của pháp luật; 

b) Phải hoàn thành các công trình xử lý chất thải trước khi đưa sản xuất 

vào hoạt động chính thức. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc các quy định 

về bảo vệ môi trường trong nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

Kế hoạch Bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác 

nhận; 

c) Bố trí cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách thực hiện công tác bảo 

vệ môi trường; 

d) Thực hiện chương trình giám sát môi trường theo định kỳ đã cam kết 

trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường; 

báo cáo kết quả giám sát môi trường cho Chủ đầu tư hạ tầng, Ban Quản lý, Sở 

Tài nguyên và Môi trường; 

đ) Phải có sự thống nhất và ký biên bản thỏa thuận điều kiện đấu nối 

nước thải của doanh nghiệp vào hệ thống thu gom nước thải với Chủ đầu tư 

hạ tầng các KCN; 

e) Thực hiện ký hợp đồng dịch vụ thoát nước thải với Chủ đầu tư xây 

dựng hạ tầng KCN trừ các trường hợp được miễn trừ đấu nối và các cơ sở sản 

xuất chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định pháp luật; 

g) Các cơ sở không ký hợp đồng dịch vụ đấu nối nước thải với Chủ đầu 

tư hạ tầng KCN phải tổ chức quan trắc nước thải, xin cấp phép xả thải và kê 

khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định của pháp luật; 

h) Vị trí đấu nối nước thải nằm trên tuyến thu gom của hệ thống thoát 

nước thải KCN và đặt bên ngoài phần đất của các doanh nghiệp sản xuất 

trong KCN theo đúng quy định; 

i) Phải đảm bảo Hệ thống xử lý nước thải của từng doanh nghiệp được 

vận hành thường xuyên, liên tục đảm bảo toàn bộ nước thải đầu ra đạt quy 

chuẩn cho phép theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ 

môi trường đã được phê duyệt và theo quy định của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của toàn KCN; 

k) Không pha loãng nước thải trước khi xả ra điểm đấu nối đối với các 

cơ sở không đấu nối vào Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN; 

l) Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật đối với các hành vi vi 

phạm về việc xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường. 

Điều 15. Xử lý việc xả thải không đạt quy chuẩn 
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1. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN: theo dõi, kịp thời phát hiện các 

hành vi xả thải và báo cáo ngay Ban Quản lý về việc các doanh nghiệp xả thải 

bẩn vào hệ thống thoát nước của KCN. 

2. Ban Quản lý, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

cấp huyện phải bố trí cán bộ thường trực để kịp thời phối hợp thanh tra, lập 

biên bản vi phạm khi có báo cáo của chủ đầu tư hạ tầng về hành vi xả thải 

không đạt quy chuẩn của các doanh nghiệp. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở ngành có liên 

quan thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của Ban quản lý, các tổ 

chức, cá nhân về hoạt động xả thải không đạt quy chuẩn của các doanh nghiệp 

sản xuất trong KCN để thanh tra, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Ban Quản lý chủ trì và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND cấp huyện, Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng huy động lực lượng ứng phó, 

khắc phục hậu quả do việc xả thải gây ra (nếu có). 

5. Công an tỉnh: Thực hiện điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường (nếu cần thiết). 

6. Các doanh nghiệp có hành vi xả thải không đạt quy chuẩn phải đền 

bù mọi thiệt hại gây ra và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với 

các hành vi có liên quan đến việc xả thải không đạt quy chuẩn; thực hiện các 

khắc phục ô nhiễm môi trường khi xảy ra sự cố và chịu hoàn toàn các chi phí 

liên quan đến lấy mẫu, phân tích mẫu và các giải pháp khắc phục ô nhiễm. 

 Mục 5: QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI 

Điều 16. Phát triển công nghiệp trong KCN 

Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Ban Quản lý tổ chức 

triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp và 

công nghiệp hỗ trợ liên quan đến phát triển KCN. 

Điều 17. Phát triển thương mại trong KCN 

1. Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương 

a) Tổ chức, thông tin, phổ biến các hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội 

chợ, các chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại của tỉnh nhằm hỗ trợ các 

doanh nghiệp trong các KCN xây dựng và quảng bá thương hiệu, tăng cường 

năng lực cạnh tranh, tham gia liên kết sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa 

trong thị trường nội địa và quốc tế; 

b) Phổ biến, hướng dẫn các chính sách, quy định liên quan đến hoạt 

động thương mại, dịch vụ, sản xuất cho các doanh nghiệp trong KCN. 
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2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Ban Quản lý tổ chức triển khai 

các chính sách, quy định liên quan đến hoạt động thương mại thuộc thẩm 

quyền quản lý chuyên ngành của Sở Công Thương. 

Mục 6: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 

Điều 18. Dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong KCN 

1. Ban Quản lý có trách nhiệm 

Hàng năm tổ chức tổng hợp nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động của 

các dự án trong KCN và cung cấp số liệu tổng hợp cho Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội để làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch về phát triển 

nguồn nhân lực trên toàn tỉnh; đồng thời phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh 

nghiệp trong KCN. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 

a) Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý xây dựng quy hoạch, kế hoạch về 

phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu lao động của các 

doanh nghiệp trong các KCN; 

b) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp Ban Quản 

lý thực hiện kế hoạch đào tạo nghề theo yêu cầu của doanh nghiệp KCN. 

3. Các doanh nghiệp KCN có trách nhiệm 

Hàng năm xây dựng nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động của doanh 

nghiệp mình, đồng thời báo cáo cho Ban Quản lý tổng hợp và cung cấp số 

liệu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở xây dựng chương 

trình, kế hoạch về phát triển và cung ứng nguồn nhân lực trên toàn tỉnh, cũng 

như các doanh nghiệp KCN. 

Điều 19. Quản lý lao động trong KCN 

1. Ban Quản lý có trách nhiệm 

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về lao động theo 

ủy quyền của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện pháp luật lao động; phối hợp với 

Bảo hiểm Xã hội hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp KCN; 

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động 

theo quy định của pháp luật. Nắm bắt, phản ánh thông tin kịp thời các vụ tai 
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nạn lao động nặng, tai nạn lao động chết người đến Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội để giải quyết theo thẩm quyền. 

c) Phối hợp với Sở Y tế: 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vệ sinh lao động, phòng 

chống dịch, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tổ chức sự kiện y tế công cộng, 

các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình, 

dinh dưỡng; 

Giám sát, kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp khu công nghiệp có tổ chức 

Bếp ăn tập thể chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực 

phẩm; điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tập thể trong KCN, tập huấn an toàn 

vệ sinh thực phẩm. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với Ban Quản lý: 

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về lao động, an 

toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; thanh, kiểm tra thưc̣ hiêṇ 

pháp luâṭ lao động taị các doanh nghiệp KCN; 

b) Điều tra các tai nạn lao động lao động chết người hoặc tai nạn lao 

động nặng xảy ra tại các doanh nghiệp KCN và thông tin kết quả điều tra đến 

các thành viên và các cơ quan có liên quan;  

c) Giải quyết theo qui định các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị 

liên quan đến việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp KCN. 

3. Sở Y tế có trách nhiệm  

a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý trong tổ chức thực hiện các nội 

dung quản lý nhà nước về vệ sinh lao động, công tác y tế dự phòng, phòng 

chống dịch bệnh; thông tin, truyền thông về sức khỏe cho người lao động 

trong KCN (sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng); 

b) Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý trong quản lý nhà nước về an toàn vệ 

sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp KCN; công tác điều 

tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tập thể trong KCN.  

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với Ban quản 

lý tổ chức, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp cho các doanh nghiệp KCN.  

5. Sở Tư pháp có trách nhiệm 

a) Phối hợp với Ban Quản lý và các Sở, ngành liên quan tuyên truyền 

pháp luật, hỗ trợ pháp lý liên quan theo chức năng; hướng dẫn doanh nghiệp 

xây dựng tủ sách pháp luật theo qui định; 



 

 

 

17 

b) Tiếp nhận hồ sơ và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động là người 

nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam để làm việc tại các KCN theo quy định 

của pháp luật; 

c) Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân 

sử dụng lao động là người nước ngoài và lao động là người nước ngoài tại các 

KCN. 

6. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và 

các sở, ngành có liên quan  

a) Phối hợp các Sở, ngành liên quan nắm tình hình thực hiện chế độ, 

chính sách tiền lương cho người lao động; tình hình tranh chấp, khiếu kiện 

phát sinh giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; hướng dẫn, phối hợp xây 

dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; nội quy về bảo vệ nội 

bộ, bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp; chủ 

động phòng ngừa, giải quyết hoạt động đình công, lãn công, tụ tập biểu tình 

gây rối an ninh trật tự của công nhân lao động tại các doanh nghiệp; 

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, cư 

trú, tạm trú đối với người nước ngoài đến làm việc, tạm trú tại các KCN. 

7. UBND cấp huyện nơi có KCN có trách nhiệm 

a) Ủy quyền cho Ban Quản lý thực hiện việc tiếp nhận hệ thống thang 

lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp theo quy định; 

b) Phối hợp với Ban Quản lý và các ngành liên quan tư vấn, giới thiệu 

việc làm cho người lao động vào làm việc tại các KCN; 

c) Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm giải quyết tranh chấp lao 

động tập thể theo quy định của Bộ luật Lao động; 

d) Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Công an tỉnh, Công đoàn các cấp để tuyên truyền về pháp luật lao động, giải 

quyết các tranh chấp lao động tập thể và đình công, bãi công không đúng quy 

định pháp luật lao động trong các KCN. 

8. Ban Quản lý, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Liên đoàn Lao 

động tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện các công tác được phân công trong 

việc giải quyết các tranh chấp lao động tập thể và đình công quy định tại Quy 

chế phối hợp giải quyết đình công bất hợp pháp xảy ra tại doanh nghiệp hoạt 

động trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh. 

9. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm 
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a) Phối hợp với Ban Quản lý và các ngành liên quan để tuyên truyền về 

pháp luật lao động, giải quyết các tranh chấp lao động tập thể và đình công, 

bải công không đúng quy định pháp luật lao động trong các KCN; 

b) Có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, giải 

quyết hoạt động tụ tập, biểu tình gây rối an ninh trật tự của công nhân lao 

động tại các doanh nghiệp KCN. 

 Điều 20. Công tác thông tin, báo cáo 

 1. Ban Quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm tập hợp báo cáo từ các 

doanh nghiệp, thống kê, tổng hợp về tình hình sử dụng lao động, tình hình 

thành lập công đoàn; xây dựng và đăng ký Nội quy lao động; Hội đồng hòa 

giải cơ sở; xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương, lao động nước 

ngoài gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cung cấp các thông tin 

cần thiết về doanh nghiệp cho các cơ quan liên quan khi có nhu cầu; hướng 

dẫn các doanh nghiệp thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, 

bảo hộ lao động theo quy định. 

 2. Ban Quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao 

động tỉnh và UBND cấp huyện có KCN trao đổi thông tin về công tác quản lý 

nhà nước về lao động - việc làm, thống nhất các biện pháp giải quyết tranh 

chấp lao động, đình công… nhằm xây dựng, ổn định và phát triển quan hệ lao 

động giữa các bên trong các doanh nghiệp KCN.  

Mục 7: QUỐC PHÒNG, AN NINH, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

Điều 21. Quản lý quốc phòng, an ninh trong các khu công nghiệp 

1. Ban Quản lý có trách nhiệm 

 a) Là đầu mối thông tin và tham gia cùng với cơ quan Công an, các cơ 

quan chức năng, chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng và doanh nghiệp KCN trong 

công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và phát động phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

b) Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự tỉnh thành lập các đơn vị tự vệ tại 

các KCN và doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định. 

2. Công an tỉnh có trách nhiệm 

a) Làm đầu mối tiếp nhận thông tin về tội phạm, tình hình liên quan 

đến ANTT hoặc các yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp về ANTT; tổ chức 

chỉ đạo các lượng Công an tiến hành các hoạt động đảm bảo an toàn các 

KCN, thực hiện công tác phòng chống tội phạm gắn với cải cách hành chính 

theo quy định của pháp luật; bảo vệ tài sản của nhà nước, quyền lợi chính 

đáng của người sử dụng lao động và người lao động trong KCN. Chủ trì, 
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hướng dẫn, phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; 

xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn '' An toàn về ANTT; tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về ANTT; 

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thực chính trị và pháp luật nghiệp 

vụ cho lực lượng bảo vệ; cấp giấy phép sử dụng, hướng dẫn và kiểm tra việc 

quản lý, sử dụng, cấp phép sử dụng đối với các phương tiện, công cụ hỗ trợ, 

vũ khí, vật liệu nổ theo quy định; Phê duyệt các phương án bảo vệ ANTT, 

PCCC KCN, doanh nghiệp;  

c) Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý 

nhà nước về ANTT, cùng với các cơ quan, doanh nghiệp giải quyết các tình 

hình, vụ việc liên quan đến ANTT, an ninh chính trị xảy ra trong KCN.  

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

a) Chỉ đạo cơ quan, bộ phận chuyên môn, Ban CHQS cấp huyện nắm 

chắc tình hình địa bàn; đồng thời chủ động trao đổi, chia sẽ thông tin và phối 

hợp với các ngành chức năng có liên quan tham gia tuyên truyền, vận động, 

ngăn chặn, triệt phá các hoạt động của những cá nhân, tổ chức phản động trên 

địa bàn lợi dụng tình hình trong nước và quốc tế cấu kết xuyên tạc gây hoang 

mang đến tư tưởng công nhân lao động tại khu công nghiệp, kích động, lôi 

kéo tổ chức các cuộc đình công, lãng công có thể bùng phát thành các cuộc 

biểu tình quy mô lớn ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn; 

b) Nhận định đánh giá tình hình kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, Mặt trận, Đoàn thể có liên quan phối 

hợp xử lý các tình huống hoặc xin ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo lực 

lượng tham gia xử trí những trường hợp những tình huống vượt quá thẩm quyền; 

c) Chỉ đạo Ban CHQS cấp huyện có hoạt động Khu công nghiệp đứng 

chân trên địa bàn, hướng dẫn Ban CHQS cấp xã tham mưu UBND cùng cấp 

phối hợp với Ban quản lý ký danh sách người lao động trong độ tuổi nghĩa vụ 

để xét tuyển vào lực lượng dân quân, nếu đủ điều kiện thì hướng dẫn hồ sơ 

thủ tục thành lập đơn vị tự vệ theo đúng quy định của pháp luật.  

4. UBND cấp huyện nơi có KCN có trách nhiệm 

a) Chỉ đạo Công an và các lực lượng khác thuộc thẩm quyền phối hợp 

lực lượng tự vệ KCN giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết các vụ tranh chấp 

lao động tập thể tại các KCN theo quy định; 

b) Chỉ đạo các lực lượng chuyên môn có liên quan trong công tác xử lý 

các sự cố môi trường, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, các vụ án hình 

sự, kinh tế, ma túy xảy ra trong KCN; 
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c) Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện hướng dẫn các chủ đầu tư 

kinh doanh hạ tầng KCN và doanh nghiệp thành lập đơn vị tự vệ, Ban Chỉ 

huy quân sự cơ quan, tổ chức ở những nơi đủ điều kiện; tiến hành huấn luyện, 

trang bị và tổ chức hoạt động, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định của 

pháp luật; 

d) Chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự 

phường, xã, thị trấn phối hợp cùng lực lượng tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự 

KCN, lực lượng Công an cùng cấp tổ chức hoạt động tuần tra, canh gác bảo 

đảm an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn các KCN theo quy định. 

5. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm 

 a) Xây dựng nội quy bảo vệ của KCN, tích cực phát hiện, xử lý (hoặc 

phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý) kịp thời các hành vi gây mất an 

ninh trật tự; 

b) Ký kết Quy chế phối hợp với công an, quân sự ở địa phương để phối 

hợp giải quyết những vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh trật tự 

trong các KCN;  

c) Thành lập đội bảo vệ chuyên trách, đơn vị tự vệ, Ban Chỉ huy quân 

sự Công ty và tổ chức hoạt động theo quy định; trang bị đầy đủ trang phục, 

phương tiện, công cụ hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự trong các KCN. 

Điều 22. Phòng cháy và chữa cháy trong các KCN 

1. Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp với Công an Phòng cháy và 

chữa cháy kiểm tra phòng cháy và chữa cháy các doanh nghiệp trong các 

KCN; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong KCN. 

2. Công an tỉnh có trách nhiệm 

a) Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy đối với lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và 

chuyên ngành tại các KCN; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn 

luyên nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người sử 

dụng lao động và người lao động trong KCN;  

 b) Chủ trì khảo sát, nắm tình hình và phân loại các doanh nghiệp có 

nguy hiểm về cháy, nổ trong KCN; hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN 

xây dựng phương án chữa cháy; hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch 

thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ và công tác tự kiểm tra 

phòng cháy và chữa cháy tại các doanh nghiệp KCN; hướng dẫn các chủ đầu 

tư kinh doanh hạ tầng KCN thành lập lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

theo quy định. 
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Mục 8: QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Điều 23. Phối hợp trao đổi cung cấp thông tin về dự án trong KCN 

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý 

Định kỳ hàng quý thông tin tình hình chấm dứt hoạt động của các dự án 

trong KCN cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Bảo hiểm Xã hội, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê. Đồng thời, 

cung cấp thông tin về các dự án đầu tư, tình hình triển khai dự án trong KCN 

khi các sở, ngành có yêu cầu. 

Định kỳ hàng quý, thông tin cho Ban Quản lý về tình hình cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có đăng ký trụ sở 

chính, chi nhánh và địa điểm kinh doanh hoạt động tại các KCN. 

3. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm 

Định kỳ hàng quý, cung cấp thông tin nộp ngân sách (theo từng loại 

thuế), doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh 

nghiệp hoạt động tại các KCN. 

4. Cục Hải Quan có trách nhiệm 

Trao đổi thông tin doanh nghiệp trong KCN làm thủ tục tại Chi cục Hải 

Quan Bình Thuận về tình hình ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, nộp thuế, nợ 

thuế, kim ngạch xuất nhập khẩu khi Ban quản lý đề nghị.  

5. Bảo hiểm Xã hội tỉnh có trách nhiệm 

Định kỳ hàng quý, cung cấp thông tin cho Ban Quản lý danh sách dự án 

trong KCN nợ tiền Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm thất nghiệp.  

6. Công an tỉnh có trách nhiệm 

Thông tin tình hình, âm mưu, phương thức và thủ đoạn hoạt động của 

các thế lực thù địch và các tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội 

phạm, các biểu hiện nghi vấn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến 

cán bộ, nhân viên và người lao động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp 

hành pháp luật, tố giác tội phạm, để cơ quan, doanh nghiệp chủ động phòng 

ngừa, lựa chọn đối tác trong kêu gọi đầu tư, sản xuất-kinh doanh. 

7. Cục Thống kê có trách nhiệm 

Hỗ trợ phương pháp xử lý tổng hợp số liệu thống kê. Định kỳ hàng năm, 

phối hợp Ban Quản lý triển khai điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh đối với 

tất cả các loại hình doanh nghiệp trong KCN; chia sẻ kết quả tổng hợp ở địa bàn 

KCN với Ban Quản lý. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
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Chia sẻ thông tin với Ban Quản lý kết quả quan trắc chất lượng môi 

trường tại các KCN và kết quả tổng hợp quản lý chất thải của các doanh 

nghiệp trong KCN. 

9. Các sở ngành có trách nhiệm 

Thông tin cho Ban Quản lý các doanh nghiệp trong KCN có hành vi vi 

phạm pháp luật, kết luận và kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền và việc 

chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của dự án, các hình thức 

chế tài (nếu có). 

Mục 9: PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 

Điều 24. Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật 

1. Ban Quản lý chủ trì phổ biến quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên 

quan đến KCN đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đồng 

thời đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp KCN triển 

khai thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành; 

2. Các cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức tập huấn cho các nhà đầu 

tư, người lao động trong KCN, gửi Kế hoạch và mời Ban Quản lý tham gia; 

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm cử báo cáo viên tuyên truyền pháp luật 

theo đề nghị của Ban Quản Lý để thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho nhà đầu tư và người lao động trong các KCN. 

Mục 10: THANH TRA, KIỂM TRA 

Điều 25. Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong KCN 

1. Đối với thanh tra, kiểm tra định kỳ  

a) Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, Ban Quản lý có trách nhiệm lập 

danh sách các doanh nghiệp KCN cần thực hiện thanh tra, kiểm tra của năm 

sau liền kề về việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo 

vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn 

thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động gửi các cơ quan quản lý chuyên ngành; 

b) Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp cần được thanh tra, kiểm tra của 

Ban Quản lý đã gửi các cơ quan quản lý chuyên ngành; các đơn vị lập Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, gửi về Ban Quản lý trước ngày 01 tháng 

11 để thống nhất nội dung kiểm tra, thanh tra trước khi gửi kế hoạch cho 

Thanh tra tỉnh theo quy định. Ban Quản lý cử đại diện, với tư cách là thành 

viên tham gia kiểm tra, thanh tra. 

2. Đối với thanh tra, kiểm tra đột xuất: Khi doanh nghiệp KCN có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan quản lý chuyên ngành ra quyết định thanh 
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tra, kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp và phải thông báo cho Ban Quản 

lý để phối hợp.  

3. Kết thúc các cuộc thanh tra, kiểm tra cơ quan chủ trì phải kịp thời 

thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra cho Ban Quản lý để phối hợp với các 

đơn vị đôn đốc thực hiện. 

4. Đối với các đợt kiểm tra doanh nghiệp KCN do Ban Quản lý chủ trì 

về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý hoặc được ủy quyền quản lý. 

a) Nếu phát hiện sai phạm, Ban Quản lý tiến hành xử lý theo thẩm 

quyền quy định; 

b) Các cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý 

theo thẩm quyền đối với các hồ sơ vi phạm pháp luật của doanh nghiệp KCN 

do Ban Quản lý chuyển đến và thông báo kết quả xử lý vi phạm đến Ban 

Quản lý để theo dõi, kiểm tra giám sát việc chấp hành; 

c) Ban Quản lý có trách nhiệm giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp 

KCN về việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các 

trường hợp do Ban Quản lý tham mưu. 

Mục 11: GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

Điều 26. Phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc của KCN  

1. Ban Quản lý có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa 

phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong KCN; 

đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh 

xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan hoặc Chính phủ để chỉ đạo, giải quyết; 

2. Ban quản lý có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị và kịp 

thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong KCN, trên cơ 

sở đó phối hợp lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu các 

quy định ngành có liên quan kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, tư vấn về pháp luật 

nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc của từng dự án, đồng thời xử lý 

nghiêm các trường hợp các trường hợp không chấp hành pháp luật; 

3. Trên cơ sở các ý kiến các Sở, ngành, địa phương, Ban quản lý, tổng 

hợp trả lời theo từng các nhóm vấn đề kiến nghị để giải đáp thỏa đáng với 

nguyện vọng của doanh nghiệp. Thời gian trả lời không quá 10 ngày làm việc 

sau khi nhận văn bản trả lời đóng góp của các đơn vị.  

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Điều 27. Trách nhiệm thực hiện 



 

 

 

24 

1. Ban Quản lý là cơ quan đầu mối, phối hơp̣ các sở, ngành, UBND cấp 

huyện, chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN tổ chức thực hiện Quy chế này. 

Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban quản lý phối 

hợp với các Sở, ngành, địa phương họp xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp 

hoạt động để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ, thực hiện vai trò quản lý 

nhà nước đối với các KCN. 

3. Các cơ quan liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện 

nghiêm các nội dung của Quy chế này. Đối với trường hợp các khu công nghiệp 

nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; các sở, ngành, địa 

phương cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề liên quan; nhất là trên các 

lĩnh vực (đất đai, xây dựng, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường,..). 

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có phát sinh, vướng mắc 

đề nghị các cơ quan phối hợp và UBND cấp huyện phản ánh về Ban Quản lý 

để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung triển khai thực hiện 

phù hợp với điều kiện thực tế và đúng pháp luật nhà nước./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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