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BÁO CÁO 

Ước tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I 

và nhiệm vụ công tác quý II năm 2021 
 

Thực hiện Công văn số 823/UBND-KTTH ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc báo cáo tình hình công tác 3 tháng đầu năm 2021. Ban Quản lý Khu 

kinh tế báo cáo kết quả ước tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ công tác 

quý II năm 2021 như sau: 

A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I  

 I. Công tác chỉ đạo điều hành  

 - Kịp thời chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 

triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ 

đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế 

đã có Công văn gửi các doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 

đề nghị các doanh nghiệp chủ động triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh; 

Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 09/KH-BQLKKT 

ngày 02/3/2021 về phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

 - Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021 tại Công văn số 233-CV/TU ngày 5/01/2021 về việc Tổ chức Tết năm 2021; 

Chỉ thị số 15/CT-UBND ngay 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Chỉ đạo Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế; Văn phòng đại diện tại 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp với lực lượng Công an địa 

phương tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các 

doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Khu công nghiệp, Khu kinh tế về phòng 

ngừa cướp giật, trộm cắp tài sản, không sử dụng pháo nổ, chất nổ dưới mọi hình 

thức, tăng cường công tác bảo vệ và phòng, chống cháy nổ trong cơ quan, hộ gia 

đình đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản vào thời điểm nghỉ tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021.  

- Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Tổ xây dựng Nghị quyết và Đề án phát triển kết cấu hạ tầng đồng 

bộ, nhất là vùng động lực và Công văn số 174/TXDNQ ngày 22/01/2021 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công nhiệm vụ xây Đề án phát triển kết cấu hạ 

tầng đồng bộ, nhất là vùng động lực của tỉnh đến năm 2025; Ban Quản lý Khu kinh 
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tế đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-BQLKKT ngày 28/01/2021 về việc thành lập 

tổ biên tập xây dựng đề án phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ các Khu công nghiệp, 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Kế hoạch số 03/KH-BQLKKT ngày 

28/01/2021 về việc triển khai xây dựng đề án phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ 

các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Hiện nay, đã hoàn 

thiện đề án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.   

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 

của Chính phủ 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 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP, 

ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2021.  

II. Các lĩnh vực quản lý                                                              

1. Công tác cải cách hành chính 

Ngay từ đầu năm, nhằm tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của công chức, 

người lao động về tinh thần, chất lượng phục vụ, tăng chỉ số hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp; Ban Quản lý đã tập trung quán triệt, chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 

26/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 

(tại Kế hoạch số 1618/KH-BQLKKT ngày 28/12/2020). 

03 tháng đầu năm, không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, 

doanh nghiệp liên quan đến các thủ tục hành chính đang thực hiện. 

2. Công tác quản lý đầu tư và hiệu quả hoạt động đầu tư 

2.1. Khu công nghiệp (KCN) Trà Đa 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, cấp 02 Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 231,8 tỷ 

đồng
1
. Đến nay, KCN Trà Đa có 53 nhà đầu tư, triển khai đầu tư 60 dự án

2
 với tổng 

vốn đầu tư đăng ký 2.668 tỷ đồng tăng 20,2 % so với cùng kỳ năm 2020; tổng vốn 

đầu tư đã thực hiện 1.958 tỷ đồng tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 73,38% 

tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó: có 05 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 

(chiếm 8,3% tổng dự án đầu tư vào KCN), vốn đầu tư đăng ký là 426,4 tỷ đồng 

(chiếm 15,96 % tổng vốn đầu tư đăng ký tại KCN) và vốn đầu tư thực hiện là 252 tỷ 

đồng (chiếm 12,87% tổng vốn đầu tư thực hiện tại KCN).  

Trong tổng số 60 dự án đầu tư, có 44 dự án đã đi vào hoạt động; 02 dự án  đi 

vào hoạt động một số hạng mục của dự án đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng 

                                                 
1
 Dự án Nhà máy chế biến trái cây Quicornac của Công ty Divafrut  S.A được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

ngày 17/12/2020 với Tổng vốn đầu tư 163,8 tỷ đồng chưa được cập nhật vào báo cáo năm 2020. 
2
 Phụ lục 1 kèm theo. 
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các hạng mục tiếp theo; 07 dự án đang xây dựng và 07 dự án đang làm thủ tục sau 

cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư 

vào KCN Trà Đa chủ yếu tập trung vào các ngành, nghề phát huy lợi thế về nguồn 

nguyên liệu của địa phương như: sản xuất đá granite, nông sản, gỗ. 

Ước thực hiện quý I năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 789,099 tỷ 

đồng (giảm 2,38% so với cùng kỳ năm 2020); tổng doanh thu thuần đạt 305,5 tỷ 

đồng (giảm 0,35% so với cùng kỳ năm 2020); doanh thu công nghiệp đạt 274,03 tỷ 

đồng (tăng 18,49% so với cùng kỳ năm 2020); nộp ngân sách nhà nước đạt 14,25 

tỷ đồng (tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2020). Kim ngạch xuất nhập khẩu của các 

doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa uớc đạt 24,7 triệu USD tăng 28,8 so với 

cùng kỳ năm 2020 
(3)

.  

Khu công nghiệp Trà Đa hiện có lao động 1.855 người, giảm 5,6% so với 

cùng kỳ năm 2020, trong đó lao động nữ là 965 người (chiếm 52% trong tổng số 

lao động KCN và giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2020); lao động nước ngoài 01 

người (giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020); lao động là người dân tộc thiểu số 

464 người (chiếm 25% trong tổng số lao động KCN và giảm 3,5% so với cùng kỳ 

năm 2020). Số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội 1.383 người (chiếm 74,6% 

trong tổng số lao động KCN và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2020). Thu nhập 

bình quân của người lao động đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng. 

2.2. Khu kinh tế Cửa khẩu (KKTCK) quốc tế Lệ Thanh 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, cấp 01 Quyết định chủ trương đầu tư 
4
. Tính 

đến nay, tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có 32 nhà đầu tư thực hiện 39 

dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 552,3 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện ước 

đạt 191,8 tỷ đồng (đạt 34,7% tổng vốn đầu tư đăng ký). Trong đó: 11 dự án đã 

hoàn thành đi vào hoạt động, 19 dự án đang xây dựng, 09 dự án đang làm thủ tục. 

Các dự án chủ yếu hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi phù hợp với 

khu vực cửa khẩu. Bước đầu đã có 04 dự án đầu tư chế biến sản xuất gỗ, hàng nội 

thất xuất khẩu và chế biến nấm tại Khu công nghiệp - KKTCK quốc tế Lệ Thanh. 

Ước thực hiện quý I năm 2021, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu 

quốc tế Lệ Thanh đến ngày 28/2/2021 đạt 9,39 triệu USD, giảm 27,4% so với cùng 

kỳ năm 2020, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,12 triệu USD, giảm 36,7% so với 

cùng kỳ năm 2020, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,27 triệu USD, giảm 11,9% với cùng 

kỳ năm 2020; doanh thu thuần ước đạt 55,46 tỷ đồng tăng 114% so với cùng kỳ 

                                                 
3 Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 24,7 triệu USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó:  

Kim ngạch xuất khẩu đạt 20,4 triệu USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2020. Bao gồm: Cà phê nhân của Công ty TNHH 

Thương mại và chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam đạt 19,9 triệu USD/13.000 tấn tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2020; 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Anh Khoa Gia Lai xuất khẩu mặt hàng đá granit đạt 0,15 triệu USD/20.000 m2 giảm 13,3% so với 

cùng kỳ năm 2020 ; Công ty sản xuất đá granit hồng uỷ thác xuất khẩu đá granit đạt 0,01 triệu USD/1.000 m2 tăng 100% so với 

cùng kỳ năm 2020; Công ty TNHH Vật tư tổng hợp Hưng Nguyên đạt 0,36 triệu USD. 

Kim ngạch nhập khẩu đạt 4,3 triệu USD, tăng 74,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Mặt hàng khô đậu tương và mặt hàng 

Bắp của Công ty TNHH Thương mại và chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam lần lượt đạt 2,63 triệu USD/5.039 tấn tăng 

6,7% so với cùng kỳ năm 2020 và bắp đạt 1,645/5.371 tấn tăng 100% so với cùng kỳ năm 2020; Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Anh Khoa Gia Lai nhập khẩu đá granit đạt 0,025 triệu USD/6.491 m2 tăng 100% so với cùng kỳ năm 2020. 
4 Dự án Xây dựng kho chứa hàng nông sản của Công ty TNHH MTV Vân Tiến được cấp Quyết định chủ trương đầu tư ngày 

16/12/2020 với tổng vốn đầu tư 18 tỷ đồng chưa được cập nhật vào báo cáo năm 2020. 
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năm 2020; tổng số thu ngân sách nhà nước tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ước đạt 

1,7 tỷ đồng tăng 102% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó nộp ngân sách nhà nước 

của các doanh nghiệp tại Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 

đạt 1,49 tỷ đồng. 

Tổng số lao động của các doanh nghiệp tại Khu trung tâm KKTCK quốc tế 

Lệ Thanh là 105 lao động (tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2020). Tham gia đóng 

BHXH có 28 lao động (chiếm 27% trong tổng số lao động Khu trung tâm 

KKTCK). Thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng. 

2.3. Khu công nghiệp Nam Pleiku 

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam 

Pleiku - tỉnh Gia Lai đã được Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

với tổng vốn đầu tư đăng ký là 517,5 tỷ đồng trên diện tích 191,55 ha.  

Hiện nhà đầu tư đã triển khai các hạng mục công trình xây dựng cơ bản cụ 

thể như sau: 

+ Hoàn thành hạng mục rà phá bom mìn vật nổ  

+ Triển khai thi công hạng mục công trình hệ thống giao thông, thoát nước 

tuyến đường D1, D2, D5. Đến nay đã hoàn thành đắp đất nền đường (K=0,95) và 

đang lu lèn hoàn thiện lớp móng đất đồi chọn lọc (K=0,98). Hệ thống thoát nước 

đã lắp đặt được 50m. 

+ Hoàn thành lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu: Gói TV1 và gói TV2 

+ Về hệ thống xử lý nước thải: đang hợp đồng với đơn vị tư vấn lập HSMT, 

đánh giá HSDT để triển khai các bước tiếp theo. 

+ Về hồ sơ phòng cháy chữa cháy: đã được thẩm duyệt tại văn bản số 

1354/TD-PCCC-P4 ngày 29/6/2020 của Cục PCCC-CNCH Bộ Công an. 

- Đã tổ chức lựa chọn nhà thi công các hạng mục sau: Toàn bộ mương thoát 

nước mưa ngoại biên; tuyến đường D4, D9; Hệ thống xử lý nước thải; hệ thống 

cấp điện, hệ thống cấp nước PCCC, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thông tin 

liên lạc. 

Hiện nhà đầu tư đã kêu gọi một số dự án và nhận đặt cọc của một số nhà đầu 

tư thứ cấp đồng thời hướng dẫn một số thủ tục để tiến hành đầu tư song song với 

việc đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp 

Ban Quản lý Khu kinh tế đã hoàn trả 50% số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện 

dự án đầu tư đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam 

Pleiku - tỉnh Gia Lai. 

3. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường 

3.1. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng 

- Thẩm định thiết kế cơ sở cho 02 dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Trà Đa. 

- Tham mưu tờ trình điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng công trình hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh. Tham gia xây dựng đề án 

phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh đến 

năm 2025. 
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3.2. Công tác quản lý đất đai 

- Khu công nghiệp Trà Đa: Đất chưa cho thuê 14 ha. Trong đó, đã giới 

thiệu để lập dự án đầu tư là 14 ha (chiếm 9,2% đất cơ sở sản xuất), diện tích đất 

còn lại thu hút đầu tư là 0 ha. 

- Khu trung tâm KKTCK quốc tế Lệ Thanh: Đất chưa giao, cho thuê 7,2 ha. 

Trong đó, đã giới thiệu để lập dự án đầu tư là 3,3 ha (chiếm 7% đất để giao,cho thuê), 

diện tích đất còn lại thu hút đầu tư là 3,9 ha (chiếm 9% đất để giao, cho thuê).  

- Khu công nghiệp KKTCK quốc tế Lệ Thanh: Đất chưa cho thuê 14,6ha. 

Trong đó, đã giới thiệu để lập dự án đầu tư là 4 ha (chiếm 21% đất quy hoạch cơ sở 

sản xuất), diện tích đất còn lại thu hút đầu tư là 10,6 ha (chiếm 55% đất quy hoạch 

cơ sở sản xuất).  

- Xử lý miễn giảm tiền thuê đất các Công ty: Công ty TNHH MTV Phương 

Anh Solar Gia Lai, Công ty TNHH MTV Nguyễn Ba, Công ty TNHH MTV  

ĐVĐ, Công ty TNHH MTV đá Quỳnh Anh Gia Lai. 

- Cấp 01 Quyết định cho thuê đất tại Khu công nghiệp Trà Đa. 

- Tham mưu Lãnh đạo Ban ký hợp đồng thuê đất với Công ty DIVA Fruit S.A. 

- Thống nhất giải pháp triển khai công tác đền bù GPMB tại Khu kinh tế 

Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

 3.3. Công tác quản lý môi trường 

- Tham mưu báo cáo phục vụ đoàn khảo sát thu thập thông tin lập kế 

hoạch kiểm toán chuyên đề việc hoạt động quản lý môi trường tại Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.  

 - Triển khai “Ngày Đất ngập nước” và đến các doanh nghiệp tại Khu công 

nghiệp Trà Đa và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

 - Đôn đốc các doanh nghiệp chủ động triển khai công tác PCCC tại khu 

công nghiệp, khu kinh tế. 

 4. Hoạt động cung ứng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật 

Thu tiền thuê sử dụng kết cấu hạ tầng của các Doanh nghiệp tại Khu công 

nghiệp Trà Đa kỳ 1 năm 2021. Đến ngày 08/3/2021 đã thu 1.104.566.180 triệu đồng 

bao gồm: thu tiền thuê kết cấu hạ tầng, thu tiền nước sản xuất, sinh hoạt, thu tiền xử lý 

nước thải và các khoản thu khác. 

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí sử dụng 

công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong khu vực cửa 

khẩu quốc tế Lệ Thanh, tính đến ngày 07/3/2021 đã thu được 851.560.000 đồng 

(tám trăm năm mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).  

5. Về việc triển khai thực hiện Công văn số 04/UBND-KTTH ngày 

05/01/2021 về chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh 

Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ 

Thanh, tỉnh Gia Lai được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 04/UBND-

KTTH ngày 05/01/2021 về việc chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, 
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thời gian hoàn thành quý IV/2021. Hiện, nay đang trình Bộ Xây dựng thẩm định 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

III. Đánh giá chung 

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tiết giảm 

chi phí, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng và 

sâu sát thực tiễn. Với tinh thần phát huy sức mạnh của tập thể gắn với đề cao trách 

nhiệm cá nhân người đứng đầu, tập thể Ban Quản lý đã đoàn kết, thống nhất, đồng 

lòng triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề tiếp tục củng cố niềm 

tin của doanh nghiệp. Các chương trình, kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nhiệm 

vụ được chú trọng xây dựng và thực hiện.  

Trong quý I, đã ký hợp đồng thuê đất cho 01 nhà đầu tư tại KCN Trà Đa; Cấp 

02 Quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án tại KCN Trà Đa (trong đó 01 dự án 

đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài) và 01 dự án tại Khu kinh tế. Hầu hết các sản 

phẩm tại KCN Trà Đa đều có mức tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Tuy 

nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm 2020 chủ yếu tập 

trung vào mặt hàng sữa do Công ty Nutifood sản xuất và chế biến (giảm 11% so 

với cùng kỳ năm 2020) và mặt hàng cà phê (giảm 11,96% so với năm 2020) kéo 

theo giảm giá trị sản xuất công nghiệp giảm, doanh thu thuần giảm, nguyên nhân 

do tác động của dịch Covid-19 thị trường đầu ra bị ảnh hưởng, học sinh nghỉ học 

nên lượng sữa tiêu thụ cũng giảm so với cùng kỳ năm 2020. 

Tại Khu kinh tế cửa khẩu một số chỉ tiêu kinh tế giảm như: giá trị sản xuất 

công nghiệp, doanh thuần giảm so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân do tác 

động của dịch Covid-19, tình hình kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, khó khăn trong 

lưu thông hàng hoá, chi phí vận chuyển, lưu kho bãi tăng. 

B. Nhiệm vụ công tác Quý II 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực về đầu tư, 

quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động… Đồng hành, hỗ trợ doanh 

nghiệp trong việc chấp hành quy định của pháp luật.  

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách hành chính nhằm cải thiện môi 

trường đầu tư, lấy doanh nghiệp làm đối tượng quản lý và cũng là đối tượng phục 

vụ. Tiếp tục thông tin ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư lên trang Website của Ban Quản lý.  

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện Dự án đầu 

tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku - tỉnh Gia 

Lai của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê; từ đó có cơ sỏ thu hút đầu tư các dự 

án tại KCN Nam Pleiku.  

- Theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục sau khi cấp Quyết 

định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai xây dựng dự 

án theo tiến độ đã đăng ký 

- Thông báo tiền thuê đất kỳ đầu năm 2021 tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế 

Lệ Thanh. 

 - Lập phương án đấu giá đất quyền sử dụng đất ở tại Khu trung tâm, Khu 

kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 
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 - Phối hợp triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư công trình bằng nguồn vốn 

ngân sách năm 2021. 

 - Đôn đốc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa có kết quả nước 

thải sản xuất vượt quy chuẩn thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải sơ bộ. 

 - Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, 

khu kinh tế từ nguồn sự nghiệp môi trường. 

- Triển khai các thủ tục thực hiện công tác đầu tư hạ tầng năm 2021. 

- Lập thủ tục triển khai thi công các dự án thuộc nguồn vốn năm 2021 đúng 

theo quy định. 

 Trên đây là báo cáo ước tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ 

công tác quý II năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế./. 

 
Nơi nhận:     
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);                                                      
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- PCT UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;  

- Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường;                           

- Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê;                                 
- UBND TP Pleiku, UBND huyện Đức Cơ; 

- Lưu: VT, VP, TT.                                                                             

     

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Khoa 
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