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ðiều 32. Cục Thống kê
1. Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra
các các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện các chế ñộ thống kê theo quy
ñịnh của Nhà nước.
2. Cung cấp thông tin cho Ban Quản lý bao gồm:
- Các chế ñộ thống kê (chế ñộ báo cáo, chế ñộ ñiều tra) và các văn bản có liên
quan ñến công tác thống kê theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước;
- Các số liệu ñã ñược xử lý, tổng hợp về kết quả hoạt ñộng sản xuất, kinh
doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp;
- Các thông tin khác theo ñề nghị của Ban Quản lý.
Chương III
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 33. Thanh tra, kiểm tra
Căn cứ chức năng quản lý chuyên ngành và các quy ñịnh của Nhà nước về
công tác thanh tra, kiểm tra; khi tiến hành kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong
khu công nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng kế hoạch cụ thể và thông
báo ñến Ban Quản lý, thống nhất nội dung kiểm tra, thanh tra; ñối với kế hoạch thanh
tra, kiểm tra ñịnh kỳ hàng năm, các ñơn vị gửi trước kế hoạch ñến Ban Quản lý vào
cuối tháng 11 hàng năm. Ban Quản lý cử ñại diện, với tư cách là thành viên tham gia
kiểm tra, thanh tra.
ðiều 34. Xử lý vi phạm
Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế, tùy theo mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý
theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 35. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, ban, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Quy chế này.
2. Ban Quản lý và ñơn vị phối hợp xử lý, trao ñổi thông tin về tình hình ñầu tư
và phát triển khu công nghiệp; 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 doanh
nghiệp, người lao ñộng trong khu công nghiệp.

