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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế  

 tại cuộc họp với phòng quản lý doanh nghiệp 
  

Sáng ngày 09/6/2022, đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Gia Lai chủ trì họp với phòng quản lý doanh nghiệp. Sau khi nghe báo 

cáo và các ý kiến tham gia của các phó trưởng ban, chuyên viên phòng quản lý doanh 

nghiệp. Trưởng ban yêu cầu phòng quản lý doanh nghiệp tập trung thực hiện một số 

nội dung sau:  

- Đề nghị bám sát vào các chức năng, nhiệm vụ của phòng quản lý doanh 

nghiệp  theo Quyết định số 58/QĐ-BQLKKT ngày 31/5/2022 về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế để 

thực hiện.  

- Chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu nội dung tổ chức hội 

nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật (xây dựng 

kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện). 

- Thống kê các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã thành lập tổ 

chức công đoàn, qua đó triển khai vận động các doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn. 

- Đối với việc triển khai các phong trào thi đua cho doanh nghiệp trong Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế: Từ nay đến cuối năm cần triển khai các phong trào thi đua 

cho các doanh nghiệp theo chỉ đạo của cấp trên và xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo 

lãnh đạo Ban triển khai thực hiện. 

- Tăng cường đi thực tế hoặc nắm bắt thông tin qua các phòng, đơn vị trực 

thuộc về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 

- Nắm số liệu đầy đủ để tiến hành thực hiện xây dựng niên giám thống kê 

theo định kỳ. 

- Tham mưu xây dựng nội dung về quản lý an ninh trật tự trên địa bàn khu 

công nghiệp, khu kinh tế trong quy chế phối hợp với các sở, ngành địa phương. 

- Phối hợp chặt chẽ với chi cục Hải quan cửa khẩu nắm số liệu về báo cáo 

Thương mại biên giới để đánh giá cụ thể chi tiết tình hình tăng, giảm kim ngạch xuất 

nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

- Sắp tới lãnh đạo Ban sẽ có điều chỉnh về tổ chức bộ máy Ban quản lý khu 

kinh tế để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Tuy 

nhiên, để đảm bảo yêu cầu công việc của phòng tại thời điểm hiện nay, phòng phối 

hợp văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế báo cáo Lãnh đạo phụ trách đề xuất xin 

điều động tạm thời một đồng chí chuyên viên để hỗ trợ công việc khi cần thiết. 
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Yêu cầu phòng quản lý doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

và kết luận trên triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- Các phòng, đơn vị thuộc BQLKKT; 

- Website BQL KKT; 

- Lưu: VT, VP (02). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Trình 
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