
UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

Số:       /QĐ-BQLKKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành hướng dẫn Quy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Pleiku 

thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai 
 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH GIA LAI 

 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan; 

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn quy trình đầu tư vào 

Khu công nghiệp Nam Pleiku (Áp dụng đối với nhà đầu tư thứ cấp). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ban Quản lý, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, 

Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Sê và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Các sở, ngành, liên quan (phối hợp); 

- UBND huyện: Chư Sê, Chư Prông (phối hợp); 

- UBND xã: Ia Tiêm, Ia Băng (phối hợp); 

- Lãnh đạo BQLKKT; 

- Các nhà đầu tư (để biết); 

- Website BQLKKT; 

- Lưu VT, QLĐT.       

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Trình 
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UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HƯỚNG DẪN 

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP NAM PLEIKU 

(Áp dụng đối với nhà đầu tư thứ cấp) 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BQLKKT ngày    /8/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế) 

 

Bước 1: Giới thiệu vị trí đất 

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế  

giới thiệu cho nhà đầu tư vị trí đất phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền 

phê duyệt, phù hợp với mức độ ô nhiễm (chia theo nhóm ngành nghề tại Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt); về suất đầu tư trên một diện tích 

đất (tối thiểu 30 tỷ đồng/ha); cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về quy hoạch, xây 

dựng, hạ tầng kỹ thuật, thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, hạ 

tầng kỹ thuật môi trường và các nội dung liên quan đến lô đất. 

- Bộ phận hướng dẫn:  Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê  

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê 

- Thời hạn giải quyết:        Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

văn bản đề nghị của nhà đầu tư. 

- Thẩm quyền giải quyết:   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê   

                                                      (Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế).  

- Kết quả thực hiện:   Hợp đồng nguyên tắc kèm theo sơ đồ vị trí 

lô đất (gửi Ban Quản lý Khu kinh tế và Nhà Đầu tư). 

Bước 2: Đăng ký đầu tư 

1. Trường hợp Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế (quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định 

số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ).   

Nhà đầu tư căn cứ thông tin, vị trí đã được cung cấp, lập hồ sơ cấp Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (thành phần hồ 

sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư và biểu mẫu cụ thể quy định 

tại Thông tư số 03/2021/TT-BK ĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

nộp về Ban Quản lý Khu kinh tế giải quyết (theo quy định tại Quyết định số 

883/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh 

mục gồm 23 thủ tục hành chính mới; 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 28 

thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết 23 thủ tục hành chính mới 

và 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban 

Quản lý Khu kinh tế) 
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- Bộ phận hướng dẫn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh  

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban 

Quản lý Khu kinh tế: http://dichvucong.gialai.gov.vn, trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công (số 69  ùng Vương, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

- Thẩm quyền giải quyết:    Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Thời hạn giải quyết:           Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. 

- Kết quả thực hiện:     Văn bản Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc Văn bản thông báo cho nhà đầu tư 

trong trường hợp từ chối (nêu rõ lý do). 

2. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án 

không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (Theo quy định tại khoản 1 

Điều 37 và khoản 2 Điều 38 Luật Đầu tư) 

- Bộ phận hướng dẫn:      Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: 

 + Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của 

Ban Quản lý Khu kinh tế: http://dichvucong.gialai.gov.vn, trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 

qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công (số 69  ùng Vương, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

+ Trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc 

gia về đầu tư. 

- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Thời hạn giải quyết:      Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư. 

- Kết quả thực hiện:  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Văn 

bản thông báo cho nhà đầu tư trong trường hợp từ chối (nêu rõ lý do). 

Bước 3: Thẩm duyệt hồ sơ Môi trường 

1. Trường hợp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo 

Điều 30 Luật Bảo vệ Môi trường) 

- Bộ phận hướng dẫn: Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:  Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở 

Tài nguyên và Môi trường: http://dichvucong.gialai.gov.vn, trực tiếp hoặc gửi hồ 

sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công (số 69  ùng 

Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

- Thẩm quyền giải quyết:  UBND tỉnh 
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- Thời hạn giải quyết: Tối đa 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ: trong đó thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tối đa 30 ngày làm việc (theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 34 Luật Bảo 

vệ môi trường); thời hạn phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường tối đa 20 ngày làm việc (theo quy định tại khoản 9 Điều 34 Luật Bảo vệ 

môi trường). 

 - Kết quả thực hiện:     Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt kết quả thẩm định. 

2. Trường hợp cấp Giấy phép môi trường (theo Điều 39 Luật Bảo vệ Môi 

trường) 

- Bộ phận hướng dẫn: Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với các 

dự án thuộc quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường) hoặc Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê hoặc huyện Chư Prông (đối với các dự 

án thuộc quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường) 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở 

Tài nguyên và Môi trường: http://dichvucong.gialai.gov.vn, trực tiếp hoặc gửi hồ 

sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công, địa chỉ: 69 Hùng 

Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (đối với dự án thuộc quy định tại khoản 3 

Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường) hoặc Trung tâm hành chính công cấp huyện (đối 

với các dự án thuộc quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường). 

- Thẩm quyền giải quyết:   

                                                 + UBND tỉnh (đối với các dự án thuộc quy 

định tại Khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường) 

                           + UBND huyện (đối với các dự án thuộc 

quy định tại Khoản 4, Điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường) 

- Thời hạn giải quyết:            

+ 15 ngày làm việc đối với dự án đầu tư, 

không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; dự án 

đầu tư, đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu 

công nghiệp và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, 

liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (theo 

quy định tại điểm a, điểm b khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); 

+ 30 ngày làm việc đối với các trường hợp 

còn lại (theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường). 

 - Kết quả thực hiện: Giấy phép Môi trường. 

3. Trường hợp Đăng ký môi trường (theo khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ 

Môi trường) 

- Bộ phận hướng dẫn: UBND xã Ia Tiêm hoặc UBND xã Ia Băng 
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- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của 

UBND xã Ia Tiêm hoặc UBND xã Ia Băng 

- Thẩm quyền giải quyết:  UBND xã Ia Tiêm hoặc UBND xã Ia Băng 

- Kết quả thực hiện:  Cập nhật dự liệu về đăng ký môi trường 

vào hệ thống thông tin CSDL Môi trường quốc gia. 

Bước 4: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (theo 

quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

năm 2020 và áp dụng đối với các dự án thuộc trường hợp thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy 

định tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 

2020)  

- Bộ phận hướng dẫn: Ban Quản lý Khu kinh tế  

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban 

Quản lý Khu kinh tế: http://dichvucong.gialai.gov.vn, trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công (số 69  ùng Vương, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

- Thẩm quyền giải quyết:  Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ngày đối với dự án 

nhóm B; 15 ngày đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  

- Kết quả thực hiện:  Thông báo kết quả thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi. 

Bước 5: Thuê đất gắn với kết cấu hạ tầng 

- Bộ phận hướng dẫn:  Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê. 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê 

- Thẩm quyền giải quyết:   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

- Kết quả thực hiện: Hợp đồng thuê đất gắn với kết cấu hạ tầng 

Bước 6: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy  

- Đối tượng:  Các dự án, công trình được quy định tại 

điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

(gọi tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ). 

- Bộ phận hướng dẫn:  Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công 

an tỉnh Gia Lai. 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Gia Lai (số 208 đường 

Trần Phú, phường Diên  ồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc Bộ phận tiếp 
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nhận và trả kết quả giải quyết TT C thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNC  – Bộ 

Công an). 

- Thẩm quyền giải quyết:  Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công 

an tỉnh hoặc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an.  

- Thời hạn giải quyết:  Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau: 

 + Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm 

việc đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm 

việc đối với các dự án còn lại; 

+ Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 

công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia, 

dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với các dự án, công 

trình còn lại. 

- Kết quả thực hiện:  Văn bản góp ý hoặc Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. 

- Điều kiện thực hiện thủ tục: Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về 

PCCC được quy định tại khoản 10 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ. Đối với các công trình thuộc danh mục quy định tại mục 15 và 16 Phụ 

lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ (trừ trạm 

cấp xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt), chủ đầu tư có trách nhiệm gửi văn 

bản đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có văn bản trả lời chấp thuận địa 

điểm xây dựng công trình trước khi đề nghị thẩm duyệt hồ sơ thiết kế về PCCC. 

Bước 7: Cấp phép xây dựng (các dự án thuộc diện phải Cấp phép xây 

dựng theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020) 

- Bộ phận hướng dẫn: Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban 

Quản lý Khu kinh tế: http://dichvucong.gialai.gov.vn, trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công (số 69  ùng Vương, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

- Thẩm quyền giải quyết:  Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

- Kết quả thực hiện:  Giấy phép xây dựng. 

* Điều kiện thực hiện thủ tục:   Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 43 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Hồ sơ phải được 

Chủ đầu tư tổ chức Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở; Hồ sơ phải được thẩm duyệt hoặc lấy ý kiến về giải pháp PCCC của Phòng 

cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh. 
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Bước 8: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 

- Đối tượng:  Đối với các dự án, công trình được quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định  số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã 

được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC (sau khi 

hoàn thành thi công, chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 

đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm 

theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và phải được cơ quan Cảnh sát 

PCCC và CNCH kiểm tra kết quả nghiệm thu và cấp văn bản chấp thuận kết quả 

nghiệm thu). 

 - Bộ phận hướng dẫn:  Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công 

an tỉnh Gia Lai. 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai (số 208 đường Trần 

Phú, phường Diên  ồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải quyết TT C thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNC  – Bộ Công 

an). 

 - Thẩm quyền giải quyết:  Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công 

an tỉnh hoặc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an. 

- Thời hạn giải quyết:  Quy định tại khoản 8 Điều 15 Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với 

dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A hoặc 07 ngày 

làm việc đối với các dự án công trình còn lại. 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ 

ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH 

xem xét ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC. Trường hợp không 

chấp thuận kết quả nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có văn bản trả 

lời, nêu rõ lý do. 

- Kết quả thực hiện:  Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về 

phòng cháy và chữa cháy.  

* Điều kiện thực hiện thủ tục:  Hồ sơ nghiệm thu về PCCC được quy 

định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Bước 9: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (Các dự 

án thuộc diện phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình 

theo quy định tại khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng năm 2020) 

- Bộ phận hướng dẫn: Ban Quản lý Khu kinh tế 
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- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Văn thư Ban Quản lý Khu kinh tế  

- Thẩm quyền giải quyết:  Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

- Kết quả thực hiện:  Thông báo kết quả kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

Bước 10: Quản lý doanh nghiệp  

1. Thông báo chính thức đi vào hoạt động 

Sau khi hoàn thành xây dựng công trình và nhà đầu tư được thông báo kết 

quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 

dựng, nhà đầu tư thông báo chính thức đi vào hoạt động bằng văn bản. 

- Bộ phận hướng dẫn:  Ban Quản lý Khu kinh tế  

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:  Văn thư Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Thẩm quyền giải quyết:  Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc 

- Kết quả thực hiện:  Văn bản xác nhận và hướng dẫn thực hiện 

chế độ báo cáo định kỳ. 

2. Đối với sử dụng người lao động nước ngoài 

2.1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 

Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động 

Việt Nam chưa đáp ứng được. 

- Bộ phận hướng dẫn:  Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:  Văn thư Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Thẩm quyền giải quyết:  Ban Quản lý Khu kinh tế. 

- Thời gian giải quyết tối đa:  10 ngày làm việc 

- Kết quả thực hiện:  Văn bản chấp thuận hoặc Văn bản thông 

báo cho nhà đầu tư trong trường hợp từ chối (nêu rõ lý do). 

2.2. Cấp Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài  

- Bộ phận hướng dẫn:  Ban Quản lý Khu kinh tế  

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:  Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban 

Quản lý Khu kinh tế: http://dichvucong.gialai.gov.vn, trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công (số 69  ùng Vương, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

- Thẩm quyền giải quyết:  Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  
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- Kết quả thực hiện:  Giấy phép Lao động hoặc Văn bản thông 

báo cho nhà đầu tư trong trường hợp từ chối (nêu rõ lý do). 

2.3. Cấp lại Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài  

- Bộ phận hướng dẫn:  Ban Quản lý Khu kinh tế  

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:  Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban 

Quản lý Khu kinh tế: http://dichvucong.gialai.gov.vn, trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công (số 69  ùng Vương, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

- Thẩm quyền giải quyết:  Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Thời hạn giải quyết:   03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

- Kết quả thực hiện:  Giấy phép Lao động hoặc Văn bản thông 

báo cho nhà đầu tư trong trường hợp từ chối (nêu rõ lý do). 

2.4. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép 

lao động 

- Bộ phận hướng dẫn:  Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:  Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban 

Quản lý Khu kinh tế: http://dichvucong.gialai.gov.vn, trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công (số 69  ùng Vương, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

- Thẩm quyền giải quyết:  Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

- Kết quả thực hiện:  Văn bản xác nhận không thuộc diện cấp 

Giấy phép lao động hoặc Văn bản thông báo cho nhà đầu tư trong trường hợp từ 

chối (nêu rõ lý do). 

 

Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các quy định mới, vấn đề 

phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phản 

ánh để Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định./. 
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