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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế  

 tại cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm 2022 
  

Sáng ngày 23/6/2022, đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Gia Lai chủ trì họp giao ban 6 tháng đầu năm và triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trưởng ban yêu cầu các phòng, đơn vị trực 

thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung thực hiện một số nội dung sau:  

1. Nhiệm vụ chung 

- Đề nghị các công chức, người lao động nghiêm túc chấp hành chủ trương, 

đường lối của Đảng, nhà nước, các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; nâng 

cao trách nhiệm người đứng đầu. 

- Triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn, 

đơn vị 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; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Thông báo kết luận của 

Trưởng ban. 

- Chủ động nghiên cứu 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, tham mưu sửa đổi 

các Quyết định, Quy chế, văn bản liên quan để đảm bảo phù hợp khi Nghị định có 

hiệu lực thi hành. 

- Tham mưu về đào tạo và luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo phù hợp, 

đúng quy định. 

- Tập trung nghiên cứu, tham mưu về CCHC, TTHC đảm bảo chất lượng, 

thời gian theo quy định.  

- Nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, không để xảy ra tình 

trạng khiếu nại, khiếu kiện; đồng thời đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, có tinh 

thần trách nhiệm với công việc. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Phòng Quản lý đầu tư: 

- Đôn đốc, hướng dẫn Công ty cao su Chư Sê hoàn thành các thủ tục để sẵn 

sàng tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Nam pleiku. 

- Chủ trì thành lập tổ rà soát các doanh nghiệp chậm triển khai để tham mưu 

thu hồi dự án hoặc thu hồi đất (các phòng chuyên môn tham mưu quy trình thu hồi 

theo chức năng, nhiệm vụ của mình). 

2.2. Phòng Quản lý doanh nghiệp 

- Triển khai tổng hợp số liệu, hoàn thành niên giám thống kê 03 năm 

(2019-2021). 
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- Phối hợp Công đoàn Khu kinh tế triển khai hội thao công nhân, viên 

chức, lao động khu kinh tế lần thứ 4 năm 2022 cho các doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp, khu kinh tế. 

2.3. Phòng QHHTTNMT 

- Đôn đốc, nhắc nhở đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn 

thiện đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKTCK quốc tế Lệ Thanh làm cơ sở tích 

hợp vào Quy hoạch tỉnh tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Khu trung tâm 

KKTCK quốc tế Lệ Thanh. 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu 

dịch vụ phụ trợ Khu công nghiệp Trà Đa; Khu trung tâm khu kinh tế Cửa khẩu 

quốc tế Lệ Thanh (điều chỉnh cục bộ Khu xử lý nước thải).  

2.4. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế  

- Hiện nay, chưa có lãnh đạo Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Lệ Thanh. Do vậy, giao đồng chí Khánh chịu trách nhiệm chung về các 

nhiệm vụ được giao cho Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ 

Thanh. 

- Tham mưu quy trình thực hiện quy chế phối hợp các lực lượng chức 

năng trong công tác quản lý cửa khẩu. 

- Tham mưu nội dung làm việc và điều chỉnh bản ghi nhớ cặp quản lý cửa 

khẩu Việt nam – Campuchia; tổ chức giao lưu các doanh nghiệp tỉnh bạn và 

doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu. 

- Tham mưu tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dịp kỷ niệm 55 năm quan 

hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. 

- Đề xuất các phương án để đảm bảo vệ sinh khu ăn ở, cảnh quang xung 

quanh khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.  

- Phối hợp phòng QHHTTNMT khi phát hiện kịp thời những bất cập hoặc 

các vấn đề có liên quan đến quản lý trật tự xây dựng tại khu vực cửa khẩu quốc 

tế Lệ Thanh. 

2.5. Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế 

- Phối hợp phòng QHHTTNMT đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án 

đầu tư công đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình, đúng quy định. 

- Khẩn trương tổ chức triển khai công tác duy tu bảo trì hạng mục Quốc 

môn; công tác trồng và chăm sóc cây xanh tại KKTCK quốc tế Lệ Thanh, đồng 

thời chỉnh trang hệ thống cây xanh tại Khu công nghiệp Trà Đa. 

- Tổ chức triển khai thi công dự án cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước 

KKTCK quốc tế Lệ Thanh (nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai khẩn 

trương đề xuất). 

2.6. Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Tham mưu các nhiệm vụ cụ thể để triển khai 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 

(sửa đổi các Quyết định, Quy chế, các văn bản liên quan). 

- Đảm bảo các điều kiện làm việc cho các phòng chuyên môn khi có đề xuất. 

- Chuẩn bị nội dung về bộ chỉ số CCHC để họp ban chỉ đạo CCHC. 
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- Tham mưu về thời gian tổ chức, địa điểm, kinh phí tổ chức gặp mặt các 

doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế và hội nghị tuyên truyền phổ biến 

pháp luật. 

- Tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Quản 

lý khu kinh tế và UBND huyện Đức Cơ. 

Yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc 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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