
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-SKHĐT Kon Tum, ngày       tháng       năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2023 

 

Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm được cấp có thẩm quyền giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư chủ trì tham mưu; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đồng 

chí lãnh đạo Sở, các phòng, ban, trung tâm, đơn vị, bộ phận tập trung thực hiện 

các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 01 năm 2023 như sau: 

I. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 01 năm 2023: 

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị Tư vấn hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, 

ngành, địa phương, trình Hội đồng thẩm định quốc gia theo quy định. 

- Thẩm định việc giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 của các huyện, thành phố. 

- Xây dựng Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm 

theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại: 

+ Thông báo số 661-TB/TU ngày 23 tháng 12 năm 2022 về kết quả kiểm 

tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 

22 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW 

ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" đối với Đảng 

ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Thông báo số 653-TB/TU ngày 19 tháng 12 năm 2022 về kết quả giám 

sát công tác cải cách hành chính đối với Đảng ủy và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Tham mưu Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2023; Báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội về triển khai thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia. 

- Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 

51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đề nghị của Đoàn Giám sát của Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; tình hình thực hiện thẩm định dự án, 

thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022. 

- Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 4416/KH-UBND ngày 29 
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tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục các hạn chế, 

khuyết điểm và tổ chức thực hiện Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14 tháng 9 

năm 2022 của Thanh tra Chính phủ. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đối 

với các nội dung chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 4 Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2022. 

- Chuẩn bị công tác hậu cần và tổ chức trực Tết Nguyên Đán năm 2023. 

- Tiếp tục rà soát, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-

2025. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban, trung tâm, bộ phận: 

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:  

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị Tư vấn hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, 

ngành, địa phương, trình Hội đồng thẩm định quốc gia theo quy định. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về 

triển khai thực hiện các Nghị quyết Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và thực hiện Nghị quyết của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giao văn xã, 

Phòng Đối ngoại - Hành chính thẩm định việc giao kế hoạch kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của các huyện, thành phố. 

- Xây dựng Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm 

theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 661-TB/TU ngày 23 

tháng 12 năm 2022 về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị 

"về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế 

trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập kinh tế quốc tế" đối với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Phòng Kinh tế ngành:  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Khoa giáo văn xã tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh: (i) Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; 

(ii) Báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội về triển khai thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia. 

- Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng 
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lượng giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và Đầu tư phát triển năm 2023 của các Công ty TNHH MTV do Ủy ban 

nhân dân tỉnh làm cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

- Thẩm định, trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông, Đăk Glei. 

3. Phòng Khoa giáo văn xã: 

- Tiếp tục hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh trình Ban cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Đề án "Phát 

triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" năm 

2022. 

- Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 

51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đề nghị của Đoàn Giám sát của Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Rà soát kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch các chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2023 của các huyện, thành phố. 

- Tham mưu triển khai nhiệm vụ tổ chức đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:  

Tham mưu Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; tình hình thực hiện thẩm 

định dự án, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022. 

5. Phòng Đăng ký kinh doanh:  

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về đăng ký doanh nghiệp. 

6. Phòng Đối ngoại - Hành chính:  

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với đề nghị của tổ chức Cứu trợ/Phát 

triển Quốc tế (FIDR) về tách 02 Tiểu dự án thuộc Chương trình Cải thiện cuộc 

sống và tình trạng dinh dưỡng của trẻ thông qua cải thiện cuộc sống nông thôn 

với cách tiếp cận đa ngành tại tỉnh Kon Tum, Tây Nguyên (PICNIK). 

- Đăng ký nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Liên lạc người Việt Nam 

ở nước ngoài tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ III (2022-2027). 

- Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Sở. 

- Tham mưu Đảng ủy sở xây dựng Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục 

hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo số 653-TB/TU ngày 19 tháng 12 năm 2022 

về kết quả giám sát công tác cải cách hành chính đối với Đảng ủy và đồng chí 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về xác minh tài sản của Thanh 

tra tỉnh Kon Tum. 

- Báo cáo thống kê công tác bồi thường Nhà nước từ ngày 01 tháng 01 năm 

2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

- Báo cáo kê khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

- Tổ chức kiểm kê tài sản năm 2022. 

- Chuẩn bị các điều kiện hậu cần phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023. 

- Hoàn chỉnh Hồ sơ Thi đua khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

7. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân: 

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám 

sát đầu tư và Phòng Tổng hợp, Quy hoạch tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 4416/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và tổ chức thực hiện Kết luận số 1595/KL-

TTCP ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tham mưu xây dựng kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

tỉnh triển khai đối với các nội dung chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh. 

8. Thanh tra:  

Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân 

huyện Sa Thầy và các đơn vị thuộc và trực thuộc. 

9. BQL Dự án hỗ trợ phát triển Khu vực biên giới tỉnh Kon Tum: 

- Phê duyệt dự toán chi thực hiện dự án từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức ODA và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương năm 2023. 

- Phân khai dự toán năm 2023. 

- Hoàn thiện hồ sơ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

một gói thầu thuộc Dự án. 

10. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp: 

- Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện hoạt động xúc tiến đầu 

tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022. 

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm sau khi được Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ về tài chính. 

- Lấy ý kiến về dự thảo Quy chế Ban chỉ đạo cải thiện, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (sau khi các 

đơn vị đăng ký đầy đủ nhân sự, hiện đang đôc đốc các đơn vị chưa đăng ký). 

- Tiếp tục tham mưu điều chỉnh Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 
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2021-2025. 

11. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum: 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chuẩn bị nội dung các cuộc họp định 

kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và đôn đốc các đơn vị, địa phương hỗ trợ 

nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư dự án, tạo điều kiện đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện, nhất là các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

12. Công tác khác: 

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

vào hoạt động của Sở.  

- Duy trì việc cập nhật thông tin lên Trang Thông tin điện tử của Sở. 

Thông báo để các phòng, ban, bộ phận và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và 

Hỗ trợ khởi nghiệp biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Sở (b/c); 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở (t/dõi; chỉ đạo); 

- Các phòng, ban, bộ phận, Trung tâm; 

- Lưu: VT, TH. NTT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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