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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế  

 tại cuộc họp với phòng QHHTTNMT 
  

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

kinh tế tỉnh Gia Lai chủ trì họp với phòng QHHTTNMT. Sau khi nghe báo cáo và các 

ý kiến tham gia của các phó trưởng ban, chuyên viên phòng QHHTTNMT. Trưởng 

ban yêu cầu phòng quản lý QHHTTNMT tập trung thực hiện một số nội dung sau:  

- Đề nghị bám sát vào các chức năng, nhiệm vụ của phòng QHHTTNMT 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; đồng 

thời đề nghị thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban quản lý khu kinh tế theo 

Quyết định số 56/QĐ-BQLKKT ngày 31/5/2022 về ban hành quy chế làm việc của 

Ban Quản lý Khu kinh tế. 

 - Phối hợp với Công ty Phát triển Hạ tầng hoàn thiện phương án Quy hoạch 

chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tỉnh Gia Lai đến năm 2045. 

Sau khi tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các sở, ban ngành của tỉnh (lần 1) làm cơ sở tích 

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

- Phối hợp với Văn phòng tham mưu điều chỉnh Quyết định số 25/QĐ-

BQLKKT ngày 22/02/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc thành lập Tổ thẩm 

định các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm 

quyền của Ban quản lý Khu kinh tế, theo đó bổ sung nhiệm vụ kiểm tra công tác 

nghiệm thu công trình xây dựng. 

- Phối hợp với Văn phòng tham mưu điều chỉnh Quyết định số 17/QĐ-

BQLKKT ngày 06/3/2017 về việc thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ đầu tư vào các khu 

công nghiệp, khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, theo đó bổ 

sung thành phần tham gia Tổ tư vấn gồm có lãnh đạo ban, trưởng các phòng chuyên 

môn và chuyên viên phụ trách các lĩnh vực liên quan đến công tác đầu tư và sau đầu 

tư của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. 

- 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).  

- Chủ trì phối hợp Công ty PTHTKKT tham mưu lãnh đạo Ban đề nghị UBND 

huyện Đức Cơ tiến hành bồi thường GPMB làm cơ sở lập hồ sơ xin chuyển mục đích 

sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế. 

- Tham mưu xây dựng quy trình thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế Cửa 

khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

- Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 

2022.  
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- Tham mưu xây dựng quy trình thực hiện thủ tục thu hồi đất đối với trường 

hợp bên thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu không 

đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng. 

- Phối hợp chuẩn bị nội dung hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hội nghị 

tuyên truyền phổ biến pháp luật. 

- Phối hợp với Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện các quy định về môi trường của các doanh nghiệp hoạt động trong khu 

công nghiệp, khu kinh tế. 

- Chuẩn bị nội dung họp với các sở, ngành liên quan về giải quyết tiền đền bù 

giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Trà Đa. 

-Cùng văn phòng đề xuất cụ thể về nhu cầu cung cấp trang thiết bị cơ sở vật 

chất phục vụ cho công việc của phòng. 

Yêu cầu phòng QHHTTNMT 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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