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I NHIỆM VỤ GIAO TẠI VĂN BẢN VÀ THÔNG BÁO KẾT LUẬN 

1

Quyết định số 

44/QĐ-UBND ngày 

19/01/2022 của 

UBND tỉnh

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
BQLKKT

Quy hoạch chung 

xây dựng KKTCK 

quốc tế Lệ Thanh, 

tỉnh Gia Lai đến 

năm 2045 (thời 

gian hoàn thành 

tháng 12/2022)

x Đang triển khai

2

Công văn số 

58/UBND-KTTH 

ngày 11/01/2022

+ Lập thủ tục hồ sơ quy hoạch chung xây dựng KKTCK quốc tế Lệ 

Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045 (thời hạn hoàn thành tháng 12/2022) 

+ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Khu trung tâm KKTCK quốc tế Lệ 

Thanh (thời hạn hoàn thành tháng 11/2022)

BQLKKT

+ Thời hạn hoàn 

thành tháng 

12/2022

' + Thời hạn hoàn 

thành tháng 

11/2022

x Đang triển khai

3
Thông báo số 77/TB-

VP ngày 16/6/2022

Rà soát, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với 

quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có 

hiệu lực từ ngày 15/7/2022

BQLKKT x Đang triển khai

4
Thông báo số 77/TB-

VP ngày 16/6/2022

Thời gian tới quan tâm hơn (hệ thống hạ tầng, cây xanh, bảng quảng cáo, 

vệ sinh khu vực cửa khẩu…), có giải pháp thiết thực đảm bảo xanh, sạch, 

đẹp và xứng tầm với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế. Chỉ đạo các doanh 

nghiệp có trách nhiệm quản lý phần hè, dọn dẹp hành lang, trồng cây 

xanh, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hàng tháng 

vệ sinh cảnh quan trong và ngoài cơ sở sản xuất để xây dựng KCN, 

KKTCK sáng - xanh - sạch - đẹp

BQLKKT x Đang triển khai

5
Thông báo số 77/TB-

VP ngày 16/6/2022

Đề nghị BQLKKT nghiên cứu, xử lý linh hoạt các dự án hoạt động 

không hiệu quả đang dừng sản xuất kinh doanh (đối với các nhà đầu tư 

trong KCN, KKTCK) để có quỹ đất kêu gọi, bố trí cho các nhà đầu tư 

khác có tiềm năng hơn; nhằm phát huy mọi nguồn lực về đất đai khi thực 

hiện đầu tư dự án trong các KCN, KKTCK; thực hiện các nội dung nêu 

trên đảm bảo đúng quy trình, quy định

BQLKKT x Đang triển khai

Lý do trễ 

Phục lục 3

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH GIAO

(Tính đến tháng 8/2022)
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6
Thông báo số 77/TB-

VP ngày 16/6/2022

Rà soát lại các dự án đầu tư trong KCN, KKTCK (dự án nào phát huy 

hiệu quả, dự án nào tạm ngưng hoạt động, dự án nào không hoạt động); 

trên cơ sở đó BQLKKT chủ động thu hồi hoặc đề xuất cơ quan có thẩm 

quyền xem xét thu hồi đảm bảo đúng quy trình, quy định

BQLKKT x Đang triển khai

7
Thông báo số 77/TB-

VP ngày 16/6/2022

Về ký qũy đầu tư và xử lý qũy ký quỹ: Giao BQLKKT chủ động phối 

hợp với Sở Tài chính để nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện đúng 

quy định

BQLKKT x Đang triển khai

8
Thông báo số 77/TB-

VP ngày 16/6/2022

Chỉ đạo đơn vị tư vấn lập báo cáo điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án nêu trên khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các hạng mục; qua đó tập 

trung đầu tư vào các hạng mục hạ tầng thiết yếu (lưu ý hạn chế đầu tư 

các tuyến đường ở trên cao đi qua các vùng trũng sâu, các tuyến đường 

chưa phát huy; đưa vào sử dụng ít); đồng thời tập trung nâng cấp các 

hạng mục hạ tầng cần thiết khác trong Khu kinh tế cửa khẩu phù hợp với 

tình hình thực tế, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu 

BQLKKT x

9
Thông báo số 77/TB-

VP ngày 16/6/2022

Rà soát lại nội dung quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước 

tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, KCN đảm bảo theo quy định 

tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ và các quy định khác có liên quan 

BQLKKT x

10
Thông báo số 77/TB-

VP ngày 16/6/2022

Chủ động phối hợp với UBND huyện Đức Cơ để giải quyết, xử lý dứt 

điểm (xác định rõ nguồn gố đất, hiện trạng đất, kinh phí đảm bảo để thực 

hiện, nguồn ở đâu, đề từ đó tham mưu đề xuất)

BQLKKT x

11

 Thông báo số 

87/TB-VP ngày 

07/7/2022

Khẩn trương trình hồ sơ điều chỉnh dự án hạ tầng KKT cửa khẩu quốc tế 

Lệ Thanh
BQLKKT

    x

12

 Thông báo số 

87/TB-VP

 ngày 07/7/2022

Khẩn trương hoàn thiện Quy chế phối hợp Khu kinh tế cửa khẩu theo quy 

định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP

 ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên 

quan.

BQLKKT

x

Đang

triển khai

II NHIỆM VỤ GIAO TRÊN HỆ THỐNG DÙNG CHUNG CỦA TỈNH

1
08/UBND-NC ngày 

04/01/2022

Báo cáo tình hình thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với các hồ 

sơ TTHC đã giải quyết quá hạn 
Văn phòng 04/01/2022 10/1/2022 x

2
16/VPUB-NC ngày 

04/01/2022

Về việc đăng ký tài khoản, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia
Văn phòng 04/01/2022 10/1/2022 x

3
72/UBND-KTTH 

ngày 13/01/2022

Về việc xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ 
Văn phòng 13/01/2022 14/1/2022 x

4
173/UBND-KTTH 

ngày 25/01/2022

Về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ hộp thứ Năm (chuyên đề) - 

HĐND tỉnh khóa XII
Văn phòng 25/01/2022 27/1/2022 x
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5
622/VPUB-CNXD 

ngày 05/3/2022

Về việc hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế về 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tị Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ 

Thanh với các cơ quan, đơn vị có liên quan

Phòng QLDN 05/03/2022 15/3/2022 x

6
564/UBND-NC ngày 

25/3/2022

Về việc tổng hợp, đánh giá thực hiện Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 

21/02/2020 của UBND tỉnh về ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một 

số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai để Bưu 

điện thực hiện 

Văn phòng 25/03/2022 10/4/2022 x

7
848/UBND-CNXD 

ngày 29/4/2022

Về việc hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế về 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ 

Thanh với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Phòng QLDN 25/03/2022 20/5/2022 x

8
1323/VPUB-CNXD 

ngày 29/4/2022

Về việc báo cáo tình hình phát triển khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ 

Thanh
Phòng QLĐT 29/04/2022 8/5/2022 x

9
1391/VPUB-KTTH 

ngày 09/5/2022

Cung cấp thông tin phục vụ biên soạn GRDP sơ bộ quý I, ước quý II và 6 

tháng đầu năm 2022
Phòng QLDN 09/05/2022 15/5/2022 x

10
988/UBND-CNXD 

ngày 29/4/2022

Về việc báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai công 

tác 6 tháng cuối năm 2022
Văn phòng 29/04/2022 10/06/2022 x

11
1602/VPUB-CNXD 

ngày 25/5/2022

Về việc rà soát, tổng hợp thực trạng về đơn vị sự nghiệp công lập trong 

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế
Văn phòng 25/05/2022 30/5/2022 x

12
1325/UBND-KGVX 

ngày 22/6/2022
Xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Văn phòng 22/06/2022 30/5/2022 x

13
1396/UBND-NC 

ngày 29/6/2022 

Giao tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 

văn bản hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ 
Văn phòng 29/06/2022 4/7/2022 x

14
2010/VPUB-CNXD 

ngày 28/6/2022

Về việc thu hút và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án chế biến nông 

sản vào khu A Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ 

Thanh

Phòng QLĐT 28/06/2022 4/7/2022 x

15
2033/VPUB-NC 

ngày 30/6/2022

Về việc giao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện 

ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Phiên họp ngày 

29/6/2022 về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cửa tri

Văn phòng 30/06/2022 2/7/2022 x

16
1606/UBND-NC 

ngày 22/7/2022

Về việc cung cấp thông tin phục vụ khảo sát, xây dựng Báo cáo APCI 

2022
Văn phòng 22/07/2022 26/7/2022 x

17
1651/UBND-NC - 

27/7/2022 

V/v triển khai Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy v/v tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 

04/9/2012 của Ban Bí thư 

Văn phòng 27/07/2022 2/8/2022 x
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