
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH BA RIA — VUNG TAU Doe 1p - Tr do - Hnh phuic 

So: O')7QD-UBND Ba Ria - Vtng Tàu, ngày 30 tháng  9  nàm 2022 

QUYET DINH 
V vic quy dinh v trI, chui'c náng, nhim v.i, quyn hun và co cu t chu'c cüa 

Ban Quãn 1 các khu cong nghip Ba Rja — Vüng Tan 

UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  - VUNG TAU 

Can c& Lu2t tc chtc chInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015 và Luçt tha 
dói, bó sung mç5t so diéu cta Lut TO chi-c chInh phz và Luat  To chic chinh quyên 
dia phucing ngày 22/11/2019; 

Can th Nghf dinh s 158/2018/ND-c1P ngày 22/11/2018 cia ChInh phü quy 
djnh ye thành lap, tO chzc lçü, giái the tO ch&c hành chInh; 

Can cz Nghj dinh sO' 35/2022/ND-cP ngày 28/5/2 022 cáa ChInh phi quy 
djnh ye quán l3 khu cOng nghip và khu kinh té; 

Can c& Quye't djnh sO' 06/2015/QD-UBND ngày 05/02/2015 cza UBND tinh 
Ba Ria — Vüng Tàu quy djnh thám quyén quán lj tO ch&c bô may các cc quan 
hành chInh, dcii vj 5i nghip cOng lçp thuç5c tinh Ba Ria — Vüng Tàu; 

Xét d nghj cza Tru'àng Ban quán l các khu cOng nghip tgi T& trInh sO' 
22/TTr-BQL ngày 01/8/2022 và dé nghj cüa Giám dóc Sâ Ni vy tgi Ta trInh sO: 

./TTr-SN V ngày. .4-/  S   /2022. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Quy djnh vj trI, chirc näng, nhim vii, quyn han  và co cu th chic 
cüa Ban quãn l các khu cong nghip Ba Rja — Vüng Tàu nhii sau: 

1. Vj trI, chirc näng: 

a) Ban Quin 1 các Khu cong nghip Ba Rja — Vüng Tàu (sau day gçi tat là 
Ban quán l) là co quan trrc thuc Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu, thirc 
hin chüc näng quân 1 nhà nuâc trrc tiêp dOi vâi khu cOng nghip trên dja bàn 
tinh theo quy djnh cüa Nghj djnh so 35/2022/ND-CP và quy djnh khác cüa pháp 
1ut cO lien quan; quàn 1 và tO chirc thirc hin chrc näng cung rng djch vv hành 
chInh cong và djch vt ho trçi khác có lien quan den hoat dng dâu tu và san xuât, 
kinh doanh cho doanh nghip trong khu cong nghip. 

b) Ban Quàn 1 chju sir chi dao  và quàn l v t chiic, biên ch, chuong 
trInh ké hoach cOng tác và kinh phI hott dng cüa Uy ban nhân dan tinh; chju si 
chi dao,  hrâng dn và kiêm tra ye chuyên môn, nghip vii cüa các b, co quan 
ngang b quân 1 ye ngành, lTnh virc Co lien quan; có trách nhim phôi hçip cht 
chê vói các cci quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh trong cong tác quân 
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1 khu cong nghip; lam nhim vii cüa c quan chuyên mon cüa Uy ban nhân dan 
tinh khi disçc phân cap, üy quyên; thirc hin nhim vi, quyên hn cüa co' quan 
chuyén mOn thuc Uy ban nhân dan tinh theo quy dnh ti Nghj djnh so 
35/2022/ND-CP và quy djnh khác cüa pháp lut có lien quan. 

c) Ban quân 1 có tu each pháp nhân; tài khoãn vâ con du mang hInh quOc 
buy; kinh phi quãn 1 hành chInh nhà nuâc, kinh phi hoat dng sr nghip và von 
dâu tu phát triên do ngân sách nhà nithc cap theo ké hoach  hang näm và nguOn 
kinh phi khác theo quy djnh cüa co' quan nhà nithc có thâm quyên. 

2. Nhim vi, quyn htn: 

Ban Quán 1 các Khu cong nghip Ba Rja — Vüng Tàu thc hin nhim vii, 
quyén han  theo quy djnh tai  Diéu 68 Nghj djnh so 35/20221ND-CP ngày 
28/5/2022 cüa Chinh phü quy djnh vô quãn l khu cong nghip và khu kinh tê; 
nhim vv và quyên han  theo phân cap, üy quyên cüa co' quan nba nuóc có thâm 
quyên quy djnh tai  Nghj djnh so 3512022/ND-CP và quy djnh khác cüa pháp 1ut 
có lien quan. 

3. Co' câu to chrc: 

a) Lãnh dao  Ban Quãn ly: 

- Truâng ban và không qua 03 Phó Tru&ng ban; 

- Tnrâng ban do Chü tjch Uy ban nhân dan tinh b nh!m, min nhirn. Phó 
Trrning ban do Chü tjch Uy ban nhân dan tinh bô thim, mien nhim theo dê nghj 
cüa Tri.râng ban. 

- Trueing ban có trách nhim di&u hành mpi hoat dng cüa Ban Quãn l, 
chju trách nhim truOc Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh và 
pháp 1u.t ye hoat dng cüa khu cong nghip. 

- Phó Tri.thng Ban là nguii giüp vic cho Tru&ng Ban, chju trách nhim 
truOc Truâng Ban và pháp 1ut ye các nhim viii dirc phân cOng; khi Truàng Ban 
yang mat, mt Phó Triiâng Ban duçic Tnrâng Ban üy quyên diêu hành các boat 
dtng cüa Ban Quãn l; 

- Vic b nhim, diu dng, luân chuyn, khen thu&ng, k' lut, min nhim, 
cho tr chrc, nghi hu'u và thirc hin các chê d chinh sách khác dOi vâi Tnr&ng 
Ban và Phó Tru&ng Ban do Chü tjch U' ban nhân dan tinh quyêt djnh theo quy 
djnh cüa pháp 1u.t. 

b) Các phông chuyên mOn, nghip vii: 

- Van phOng; 

- Phông Quàn 1 Dâu tu; 

- Phông Quán 1 Môi trthng; 

- Phông Quãn 1 Quy hoach  và Xây dirng; 

- Phông Quàn 1 Doanh nghip. 

c) Dan vj si1 nghip cOng 1p triic thuc: 
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Cong ty D.0 tu và khai thác ha thng KCN Dông Xuyên và Phü M5 1 (goi 
tat là Cong ty IZICO). 

Diu 2. Biên ch cong chüc và Hcip dng lao dng theo Nghj djnh s 
68/2000/ND-CP (dâ dugc sira dôi, bô sung tai  Nghj djnh so 161/2018/ND-CP) cüa 
Ban Quán 1 các Khu cong nghip dtrgc UBND tinh giao hang nãm theo quy djnh 
cUa pháp 1ut. 

Diu 3. Trách nhim cUa Truâng Ban quãn 11  các khu cong nghip: 

1. Ban Quãn 12 chü trI, phi hçp vi các S&, ngành và ca quan có thâm 
quyên thrc hin các nhim vi sau: 

a) Hang nàrn, rã soát, dánh giá khó khän, vi.ràng mc (nu co) trong vic 
thirc hin QUy chê phôi hçip lam vic gifla Ban Quân 11 vâi các co quan chuyên 
mOn thuc Uy ban nhân dan tinh và các co quan có lien quan khác, báo cáo Uy 
ban nhân dan tinh süa dOi, bO sung kjp thai; dông giri B Ké hoach và Dãu tu, Bô 
Ni vii, các bO,  ngành có lien quan dê lam Co sâ rà soát, sira dOi các van bàn quy 
pham pháp 1ut có lien quan den chirc nàng, nhim v1i, quyên hn cUa Ban Quàn 

12; 

b) Kjp thri cp nh.t các quy djnh lien quan dn các chirc näng, nhim vçi, 
quyên han  cüa Ban Quàn 11  theo các van bàn quy pham pháp 1u.t ye dâu tu, dat 
dai, thuong mai,  xây drng, lao dng, môi trumg và các van bàn quy pharn pháp 
1ut khác có lien quan dê báo cáo Uy ban nhân dan tinh kjp thi sira dOi, bô sung 
cho phii hcp. 

2. Quy djnh cu th nhim v1i, quyn han  cüa các phông chuyên môn, nghip 
vii và bô trI so hing Phó Truâng phông, biên ché cong chirc phü hqp vOi diêu 
kin, tiêu chI và vj trI vic lam theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k t1r ngày k1  và thay th Quyt 
djnh so 1978/QD-UBND ngày 18/7/2022 cüa UBND tinh ye vic quy djnh vj trI, 
chirc näng, nhim vi, quyên hn và co câu tO chi.'rc cüa Ban Quãn 11  các khu cOng 
nghip tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& Sâ Ni vi, Truâng Ban 
Quàn 11  các khu cong nghip, Thñ trix&ng các Co quan và don vj có lien quan chju 
trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!. 

Noi nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
U T!CHwf-" 

Nguyfl Van Tho 

- TTr. TU, TTr. I-IDND tinh (b/c); 
- Chü tjch; các PCT UBND tinh (b/c); 
- Các sr, ban, nganh thuc tinh; 
- UBND các huyn, thi xã, thành pho; 
- Nhu Diéu 5; 
- Luu: VT, SNV4. 
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