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QUY CHẾ HOẠT ðỘNG
Khu bảo thuế Tịnh Biên, thuộc khu vực cửa khẩu Tịnh Biên,
nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số10 /2006/Qð-UBND
ngày01 tháng03 năm 2006 của UBND tỉnh An Giang)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
---------------------ðiều 1. Quy chế này quy ñịnh tổ chức, hoạt ñộng, chính sách ưu ñãi và cơ chế
quản lý Khu bảo thuế Tịnh Biên, thuộc khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, nằm trong Khu
kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.
ðiều 2. Quy mô, vị trí Khu bảo thuế Tịnh Biên
Khu bảo thuế Tịnh Biên có diện tích 66,5 ha, thuộc ñịa bàn thị trấn Tịnh Biên
(trước ñây là xã Xuân Tô), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, nằm ở hai khu vực:
1. Khu vực 1: Khu sản xuất gia công hàng hoá: có diện tích 57,4 ha, thuộc
phạm vi Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Xuân Tô; ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt theo quyết ñịnh số 328/2004/Qð-UB ngày 02 tháng 3 năm 2004. Vị trí, giới
hạn như sau:
- Phía Bắc giáp với ñất nông nghiệp vùng chân núi
- Phía Nam giáp với khu ñất trung tâm
- Phía Tây giáp với khu ñất dân cư tập trung
- Phía ðông giáp với khu ñất dân cư nhà vườn
2. Khu vực 2: Khu dịch vụ hậu cần, thương mại buôn bán quốc tế và triển lãm
giới thiệu sản phẩm: Diện tích 9,1 ha.
2.1. Vị trí chung: Ở vị trí Khu trung tâm cửa khẩu Tịnh Biên, thuộc phạm vi
Quy hoạch chi tiết khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên ñã ñược Ủy ban nhân dân
tỉnh phê duyệt theo quyết ñịnh số 935/Qð-CT.UB ngày 06/6/2003. Vị trí, giới hạn
như sau:
- Phía Tây giáp biên giới Việt Nam - Campuchia
- Phía Bắc và Nam giáp ñất nông nghiệp thuộc thị trấn Tịnh Biên
- Phía ðông giáp kênh Vĩnh Tế, thị trấn Tịnh Biên

