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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế  

làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 04 tháng 02 năm 2008 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 

12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thành lập các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-SKHĐT, ngày 13 tháng 8 năm 20018 của 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo Sở tại cuộc họp ngày 01 

tháng 6 năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổng hợp, Quy hoạch và Chánh Văn phòng. 
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 2 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế làm việc của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-

SKHĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2018 như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại tiết 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 và 1.8 

khoản 1 Điều 5 như sau: 

“1.1- Phòng Tổng hợp, Quy hoạch: 

- Tổng hợp, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng 

năm của tỉnh, kế hoạch vốn đầu tư công do địa phương quản lý; dự thảo chương 

trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, các 

cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Tổng hợp, dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

và chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung tình hình thực hiện kế 

hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm (trên cơ sở báo cáo của các phòng nghiệp vụ), 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành. 

- Tổ chức lập quy hoạch tỉnh; công bố và tổ chức triển khai thực hiện quy 

hoạch tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định. 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

xây dựng các nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Theo dõi, tổng 

hợp chung về công tác quy hoạch. Tham mưu chủ trương; làm đầu mối tổ chức 

thẩm định, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và dự án quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc các ngành, lĩnh vực do phòng 

theo dõi, quản lý. 

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân 

sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh. 

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự kiến mức vốn đầu tư công do địa 

phương quản lý (trừ các nguồn vốn do các phòng nghiệp vụ thuộc Sở theo dõi) 

cho các chương trình, dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn về mức vốn 

đầu tư công cho từng dự án của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các 

chủ đầu tư khác theo phân công và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tham mưu chủ trương đầu tư; tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn do phòng theo 

dõi, quản lý. 

- Tham mưu về các dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng (theo Luật Đất đai). 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thanh quyết toán các nguồn vốn đã được 

đầu tư hàng năm; theo dõi, tổng hợp chung về các quỹ tài chính, trong đó trực 

tiếp theo dõi các quỹ tài chính thuộc ngành, lĩnh vực do phòng theo dõi, quản lý 

(Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất). 
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- Theo dõi, phối hợp tham mưu về công tác xác định giá, đơn giá; công 

tác đấu giá; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

- Theo dõi, tổng hợp kế hoạch thuộc lĩnh vực: thống kê; tài chính - tiền tệ 

(tài chính, giá cả, kho bạc, thuế, ngân hàng); an ninh quốc phòng (công an, 

quân sự, biên phòng); nội chính (thanh tra, nội vụ, tư pháp); quản lý nhà nước. 

- Theo dõi, tổng hợp kế hoạch khối huyện, thành phố. 

- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi 

quản lý. 

- Theo dõi hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 

9001:2015 của Sở; theo dõi, quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở. 

- Tham mưu xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của cơ 

quan; tổng hợp nội dung giao ban định kỳ; tổng hợp báo cáo công tác của cơ 

quan và của lãnh đạo Sở theo định kỳ và đột xuất. 

- Tham gia giám sát, đánh giá đầu tư (dự án đầu tư công). 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

1.2- Phòng Khoa giáo, Văn xã: 

- Xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng 

năm; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đối với các ngành, lĩnh 

vực: Văn hoá, gia đình, thể thao, du lịch; giáo dục - đào tạo; y tế, dân số; lao 

động, thương binh, xã hội, trẻ em; phát thanh - truyền hình; khoa học - công 

nghệ; dân tộc và tôn giáo; truyền thông thông tin. 

- Theo dõi tình hình hoạt động, tổng hợp kế hoạch các đoàn thể; các quỹ 

tài chính thuộc khối khoa giáo, văn xã. 

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Dự kiến mức vốn đầu tư cho từng 

nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn về mức vốn đầu tư cho từng nhiệm vụ, 

dự án, tiểu dự án theo phân công và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức 

lồng ghép, hướng dẫn lồng ghép các chương trình, dự án với chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 

- Theo dõi, tham gia quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành; làm 

đầu mối tham mưu chủ trương, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề cương 

nhiệm vụ, dự toán kinh phí và dự án quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên 

ngành thuộc các ngành, lĩnh vực do phòng theo dõi, quản lý. 

- Tham mưu chủ trương đầu tư; tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn do phòng theo 

dõi, quản lý. 

- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi 

quản lý. 
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- Đề xuất cơ chế, chính sách; làm đầu mối tổng hợp tình hình phát triển 

các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Tham gia giám sát, đánh giá đầu tư (chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững). 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

1.3- Phòng Kinh tế đối ngoại: 

- Lập kế hoạch, vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA; 

quản lý các nguồn NGO; hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng danh mục và 

nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn NGO; tổng 

hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn 

NGO trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đánh giá việc thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn 

NGO; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn 

vốn ODA và các nguồn NGO. 

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy 

định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình hợp tác với các khu vực, địa phương trong 

và ngoài nước; các dự án đầu tư hợp tác liên vùng, liên quốc gia. 

- Hướng dẫn thủ tục đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp, doanh 

nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ và tham mưu về chủ trương đầu tư; tham mưu cấp, điều 

chỉnh, thu hồi giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài (FDI) thuộc thẩm 

quyền của tỉnh. 

- Tham mưu chủ trương đầu tư; tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn do phòng theo 

dõi, quản lý. 

- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi 

quản lý. 

- Tham gia giám sát, đánh giá đầu tư (các nguồn vốn ODA; NGO; FDI) 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

1.4- Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân: 

- Theo dõi, tổng hợp chung về doanh nghiệp. Làm đầu mối tổng hợp, đề 

xuất cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển; giải quyết các vướng mắc về cơ 

chế, chính sách phát triển đối với doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân; 

hướng dẫn theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, 

kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế dân 

doanh trên địa bàn. 

- Làm đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế 

nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, 
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thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế dân 

doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư. 

- Tiếp nhận hồ sơ và tham mưu về chủ trương đầu tư; tham mưu cấp, điều 

chỉnh, thu hồi giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư trong nước thuộc thẩm quyền 

của tỉnh. 

- Làm đầu mối tổng hợp, tham mưu, theo dõi các dự án có sử dụng đất 

cần lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (trừ các nhiệm vụ thuộc 

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư). 

- Theo dõi, tổng hợp chung tình hình thực hiện dự án; kiểm tra, giám sát, 

đánh giá đầu tư sau khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy Chứng 

nhận đăng ký đầu tư; tham mưu xử lý các đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết 

vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; tổ chức gặp mặt 

doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ. 

- Tổng hợp tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần 

kinh tế. Theo dõi, tổng hợp về công tác đầu tư của doanh nghiệp; tổng hợp vốn 

đầu tư ngoài ngân sách; tham mưu báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho cơ 

quan có thẩm quyền. 

- Theo dõi, báo cáo tình hình nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, nâng 

cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, sở ngành, huyện/thành phố theo các Chương 

trình, Kế hoạch, Đề án… đã được phê duyệt. 

- Tham gia giám sát, đánh giá đầu tư (các dự án theo Luật Đầu tư). 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

1.6- Phòng Đăng ký kinh doanh: 

- Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh 

nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối 

với việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới 

phát triển doanh nghiệp nhà nước; thẩm định, tham mưu về các đề án thành lập, 

sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý. 

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; 

đăng ký tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, Văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp 

với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền 

các vi phạm sau đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại địa phương; thu 

thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật. 

- Theo dõi tình hình hoạt động sau đăng ký kinh doanh của các loại hình 

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.  
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- Xây dựng, quản lý và cung cấp thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi 

địa phương cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư theo định kỳ và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

- Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho các huyện, thành phố 

trong tỉnh về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã. 

- Quản lý, hướng dẫn hoạt động của Hội doanh nghiệp tỉnh. 

- Thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên hệ thống thông tin đăng ký kinh 

doanh quốc gia (NBRS). 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

1.8- Phòng Kinh tế ngành: 

- Xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng 

năm; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đối với các ngành, lĩnh 

vực: Nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi; giao thông vận tải; công nghiệp; xây 

dựng; thương mại, dịch vụ; tài nguyên - môi trường.  

- Theo dõi tình hình hoạt động, tổng hợp kế hoạch các đoàn thể, các quỹ 

tài chính thuộc khối kinh tế ngành. 

- Tổng hợp chung tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

(trên cơ sở báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững của Phòng Khoa giáo, Văn xã). Xây dựng, tổng hợp kế 

hoạch và theo dõi tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. Dự kiến mức vốn đầu tư cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Hướng dẫn về mức vốn đầu tư cho từng nhiệm vụ, dự án, tiểu dự 

án theo phân công và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức lồng ghép, 

hướng dẫn lồng ghép các chương trình, dự án với chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch 05 năm (bao 

gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 

năm) và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm; theo dõi, kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của doanh nghiệp 

nhà nước do địa phương quản lý. 

- Tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với 

các dự án sử dụng các nguồn vốn do phòng theo dõi, quản lý. 

- Theo dõi, tham gia quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, quy 

hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; làm đầu mối tham mưu chủ trương, tổ chức 

thẩm định, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và dự án quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc các ngành, lĩnh vực do phòng 

theo dõi, quản lý. 

- Đề xuất cơ chế, chính sách; làm đầu mối tổng hợp tình hình phát triển 

Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi 

quản lý. 

- Theo dõi, quản lý hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin; quản trị 

mạng vi tính của cơ quan. 

- Tham gia giám sát, đánh giá đầu tư (chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới). 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công”. 

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại khoản 1 Điều 7 như sau: 

“1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp:  

1.1- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp là đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở, có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

- Tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về pháp luật, kinh tế - xã 

hội, dự báo tình hình phát triển kinh tế -xã hội, đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong 

nước, trong khu vực lên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum để các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước khai thác, tìm hiểu, lựa chọn lĩnh vực, dự án để đầu tư. 

- Tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành danh mục dự án thu 

hút đầu tư và tổ chức lập tóm tắt dự án để giới thiệu, kêu gọi đầu tư. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư, 

lập thủ tục đầu tư hoặc dự án, ý tưởng khởi nghiệp. 

- Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến 

đầu tư và khởi nghiệp. 

- Tham mưu và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện 

các hoạt động xúc tiến đầu tư ngắn hạn và dài hạn.  

- Tổ chức biên tập, in ấn các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, cung cấp thông 

tin về định hướng, chính sách hỗ trợ, các ý tưởng/dự án khởi nghiệp được duyệt 

và xây dựng các chuyên đề, phóng sự đối với những điển hình tốt về khởi 

nghiệp để đưa tin nhằm phát động phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp 

trên địa bàn. 

- Thiết lập mạng lưới kết nối các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư 

vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và tổ chức các sự kiện, hoạt 

động giao lưu về khởi nghiệp. 

- Tiếp nhận, tham mưu tổ chức xét duyệt định kỳ và phối hợp thực hiện 

hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp. 

- Cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về cơ sở vật chất - kỹ thuật, tư vấn, đào 

tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, truyền thông. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 



 8 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao. 

 1.2- Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Phó Giám đốc, chế độ làm việc 

và mối quan hệ công tác của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp 

do Giám đốc Sở quy định tại văn bản riêng.” 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 167/QĐ-

SKHĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Kon Tum.  

Điều 3. Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng, ban, bộ phận, 

đơn vị; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp; công chức, 

viên chức, người lao động thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Đảng ủy Sở (b/c); 

- Như điều 3 (thực hiện); 

- Lưu VT, TH, VP, PVB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Văn Thế 
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