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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế  

 tại cuộc họp ngày 28/6/2022 

  

Sáng ngày 28/6/2022, đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Gia Lai chủ trì họp để triển khai một số nhiệm vụ đến các phòng chuyên 

môn, đơn vị. 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. Để xác định trách nhiệm của tập thể và cá nhân theo yêu cầu của Thanh tra 

Chính phủ: Đề nghị Văn phòng cung cấp danh sách các đồng chí lãnh đạo Ban và 

lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị giữ chức vụ lãnh đạo trong giai đoạn 2016-

2020 gửi về các phòng chuyên môn và đơn vị để xác định trách nhiệm cụ thể theo yêu 

cầu của Thanh tra Chính phủ (hoàn thành gửi UBND tỉnh trong ngày 28/6/2022 theo 

Công văn số 188/UBND -NC ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh). 

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý, các phòng chuyên môn rà soát 

và xây dựng quy trình thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm về sử dụng đất, trật tự 

xây dựng hoặc dự án không hoạt động: Giao phòng QHHTTNMT chủ trì phối hợp 

các phòng chuyên môn tổng hợp tham mưu quy trình thu hồi, trình lãnh đạo Ban vào 

sáng ngày 04/7/2022. (quy trình thu hồi theo từng bước theo từng lĩnh vực quản lý 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật). 

3. Đề nghị Công ty PTHTKKT khẩn trương triển khai một số nội dung: 

- Tham mưu điều chỉnh dự án Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 

giai đoạn 2021-2025.(Đồng chí Phó ban phụ trách cửa khẩu và các phòng chuyên 

môn, đơn vị triển khai khảo sát địa hình khu vực cụ thể tham mưu hoàn thiện báo cáo 

đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư). 

- Lập báo cáo đề xuất điều chỉnh hạng mục chăm sóc cây xanh tại khu vực cửa 

khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

- Đề nghị nghiên cứu tham mưu sử dụng có hiệu quả phần đất dịch vụ giao cho 

Công ty PTHTKKT quản lý tránh lãng phí. 

- Triển khai chỉnh trang, chăm sóc cây xanh tại khu công nghiệp Trà Đa. 

4. Để triển khai họp sơ kết 03 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Quản 

lý Khu kinh tế và UBND huyện Đức Cơ đạt chất lượng, hiệu quả: Yêu cầu các phòng 

chuyên môn, đơn vị nghiên cứu chuẩn bị kỹ nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm 
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vụ trong quan hệ phối hợp với UBND huyện Đức Cơ gửi Văn phòng tổng hợp, bổ 

sung, điều chỉnh quy chế phối hợp trình lãnh đạo Ban.  

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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