
Phụ lục 01

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SKHĐT ngày     tháng      năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT NỘI DUNG GHI CHÚ

1

Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 về
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;
Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

2 Hoàn thiện công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3
Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
gia năm 2022 và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
năm 2023.

4 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

5 Tham mưu Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
giai đoạn 2021-2025.

6
Xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa
bàn tỉnh Kon Tum.

7
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.

8 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2023.

9
Triển khai Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm
2023 và các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp
giữa năm 2023 thông qua.

10 Báo cáo, đánh giá kết quả tình hình cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh.

11 Xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị và các địa phương trong việc quản lý
nhà nước đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

12 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

13 Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
14 Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

15 Tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm
2024.

16 Xây dựng Chương trình tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2024.

17 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế hoạch và đầu tư ở một số
địa phương, đơn vị.

18 Xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thao ngành Kế hoạch và Đầu tư Khối các tỉnh Tây
nguyên và Duyên hải Miền Trung năm 2023.

19
Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm
ngày thành lập tỉnh Kon Tum; kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và
Đầu tư; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.
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TT NỘI DUNG CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỜI GIAN

HOÀN THÀNH GHI CHÚ

THÁNG 1

1

Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII,
kỳ họp thứ 4 về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2023;  Nghị  quyết  của Chính phủ về
những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước và cải
thiện  môi  trường đầu  tư  kinh  doanh,  nâng  cao  năng  lực  cạnh
tranh quốc gia năm 2023.

Giám đốc Sở

Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch; Doanh
nghiệp, Kinh tế tập

thể và Tư nhân

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
01/2023 Đã hoàn thành

2
Thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương hỗ
trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu và vốn
nước ngoài năm 2023

Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch Đối ngoại-Hành chính Trong tháng

01/2023 Đã hoàn thành

3 Rà soát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư
công của các huyện, thành phố Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng: Kinh tế ngành;

Khoa giáo văn xã
Trong tháng

01/2023

4 Xây dựng Chương trình Công tác năm 2023 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trong tháng

01/2023

5

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 23/12/2022 về kết quả kiểm tra công tác lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày
22/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-
CT/TW ngày 05/01/2017 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

Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
01/2023 Đã hoàn thành

6

Tham mưu Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Kế hoạch
phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm về kết quả
kiểm tra theo thông báo Kết luận số 653-TB/TU ngày 19-12-2022
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  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

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trước 15/01/2023 Đã hoàn thành

7 Phân khai dự toán năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn
vị trực thuộc (Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp)

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Thị Thúy

Hà - PGĐ Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư và
Hỗ trợ khởi nghiệp

Trong tháng
01/2023 Đã hoàn thành

8 Ban hành Kết luận Thanh tra tại UBND huyện Sa Thầy Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở Thanh tra Sở Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trong tháng

01/2023
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9 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư
năm 2022, kế hoạch đánh giá, giám sát đầu tư năm 2023

Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Phòng Đấu thầu,
Thẩm định và Giám

sát đầu tư

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
01/2023

10 Xây dựng Kế hoạch triển khai Công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật; hòa giải ở cơ sở năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
01/2023 Đã hoàn thành

11
Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế; kiểm tra, rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Kế hoạch
và Đầu tư năm 2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
01/2023 Đã hoàn thành

12 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm
2022

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trước ngày
05/01/2023 Đã hoàn thành

13 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
01/2023 Đã hoàn thành

14 Tham mưu tổ chức thăm, chúc tết  Nguyên đán Quý Mão năm
2023 theo Đoàn công tác của Tỉnh Giám đốc Sở Phòng Đối ngoại-

Hành chính
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở Trong tháng 1/2023 Đã hoàn thành

15 Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư Giám đốc Sở Phòng Đối ngoại-

Hành chính
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trong tháng

01/2023

16
Xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và Đăng ký phấn
đấu xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tiêu chuẩn "An toàn về
an ninh, trật tự" năm 2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Đầu Quý I/2023

17 Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Mười -

PGĐ Sở

Phòng Kinh tế
ngành; Phòng Khoa

giáo Văn xã
Các phòng, ban có liên quan Trong tháng

01/2023

18 Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm
2022

Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Phòng Đấu thầu,
Thẩm định và Giám

sát đầu tư

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
01/2023

19 Xây dựng kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh
nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025

Đ/c Huỳnh Mười
- PGĐ Sở

Phòng Đăng Ký
kinh doanh

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
01/2023

THÁNG 2

20
Rà soát báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, đề
xuất cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và
giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023

Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Đối ngoại - Hành Chính; Kinh
tế ngành; Khoa giáo văn xã Trong Quý I/2023

21
Xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn
nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Giám đốc Sở; Đ/c
Phan Văn Tùng -

PGĐ Sở

Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Phòng Thẩm định, Đấu thầu và
Giám sát đầu tư và Các phòng

có liên quan
Trong Quý I/2023
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22

Xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương
trình số 50-CTr/TU, ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06 tháng
10 năm 2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng phát triển kinh
tế -xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 2/2023

23 Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
02/2023

24 Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng của Ủy ban nhân
dân tỉnh Giám đốc Sở Phòng Đối ngoại-

Hành chính
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trong tháng

02/2023

25 Chỉ đạo xử lý vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở Thanh tra Sở Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở Trong Quý I/2023

26
Báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ theo các Nghị định của
Chính phủ số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số
43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
02/2023

27 Tham mưu xét duyệt quyết toán năm 2022 của Trung tâm Xúc
tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Thị Thúy

Hà - PGĐ Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
02/2023

28 Hoàn thành công tác xét tuyển viên chức năm 2022 tại Sở Kế
hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Phòng Đối ngoại-

Hành chính
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

hỗ trợ khởi nghiệp
Trong tháng

02/2023

29 Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
02/2023

30 Ban hành danh mục hồ sơ năm 2023
Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong Quý I/2023

Sau khi Thông tư
10/2022/TT-BNV quy

định thời hạn bảo quản tài
liệu có hiệu lực

31

Báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện nội dung hợp tác
phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Kon Tum theo Thông
báo số 2409-TB/TU ngày 20/12/2019 của Thành ủy Hà Nội “về
kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum”

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 2/2023

32

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW
ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về về định hướng
hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp
tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Giám đốc Sở
Phòng Doanh

nghiệp, Kinh tế tập
thể và Tư nhân

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
02/2023

33
Tham mưu Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh
tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện các chương trình mục
tiêu quốc gia năm 2022

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Mười -

PGĐ Sở

Phòng Kinh tế
ngành

Phòng Khoa giáo Văn xã; các
phòng có liên quan Quý I/2023
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34 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Mười -

PGĐ Sở

Phòng Kinh tế
ngành

Phòng Khoa giáo Văn xã; các
phòng có liên quan

Trong tháng
02/2023

35
Đôn đốc các đơn vị thành viên Tổ kết nối doanh nghiệp với các
cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện
có hiệu quả kế hoạch năm 2022

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Mười -

PGĐ Sở

Phòng Khoa giáo
văn xã Các phòng, ban có liên quan Trong tháng

02/2023

36 Xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên
địa bàn tỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Mười -

PGĐ Sở

Phòng Khoa giáo
Văn xã

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
02/2023

37
Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sửa đổi,  bổ
sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Công ty TNHH MTV
Lâm nghiệp Đăk Glei, KonPlong

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Mười -

PGĐ Sở

Phòng Kinh tế
ngành

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
02/2023

38
Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát
triển năng lượng giai  đoạn 2016 -  2021 trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

Đ/c Huỳnh Mười
- PGĐ Sở

Phòng Kinh tế
ngành

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trước ngày
15/02/2023

39 Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau
đăng ký thành lập năm 2022

Đ/c Huỳnh Mười
- PGĐ Sở

Đăng ký kinh
doanh Các phòng, ban có liên quan Trong tháng

02/2023

40 Tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022 Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Phòng Đấu thầu,
Thẩm định và Giám

sát đầu tư

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
02/2023

41 Thanh tra công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Phòng Đấu thầu,
Thẩm định và Giám

sát đầu tư
Thanh tra Sở Trong quý I/2023

42 Triển khai kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư quý I Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Phòng Đấu thầu,
Thẩm định và Giám

sát đầu tư
Các phòng có liên quan Trong quý I/2023

THÁNG 3

43 Tổng hợp, xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm
vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I/2022 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở Trong tháng 3/2023 Theo CTCT 2023 của
BTVTU; UBND tỉnh

44 Xây dựng kế hoạch hoạt động thuộc khối thi đua các tỉnh Tây
nguyên và Duyên hải miền trung năm 2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong Quý I/2023

45 Báo cáo quyết toán dự toán năm 2022
Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Thị Thúy

Hà - PGĐ Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 3/2023

46 Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và phí, lệ phí năm 2022
Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Thị Thúy

Hà - PGĐ Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 3/2023
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47
Xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh
tế  -  xã  hội  giữa  Thành  phố  Hồ  Chí  Minh  và  tỉnh  vùng  Tây
Nguyên đến năm 2025

 Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 3/2023

48 Xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 3/2022

49

Hoàn thiện Hồ sơ  trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế
quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc ODA của
cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
(sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh)

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong quý I/2023

5521/VP-NC ngày
28/12/2022 của Văn
phòng UBND tỉnh

50

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

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Mười -

PGĐ Sở

Phòng Kinh tế
ngành

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 3/2023

51
Thực hiện hoàn thành cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định
của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Ủy ban nhân
dân Thành phố Kon Tum và các đơn vị trực thuộc

Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở Thanh tra Sở Các phòng có liên quan Quý I, Quý II/2023

THÁNG 4

52 Chuẩn bị và phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 5 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 4/2023

53 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu
năm 2023; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trong tháng

4,5/2023
Theo CTCT 2023 của
BTVTU; UBND tỉnh

54
Khảo sát, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn
trong và ngoài tỉnh để thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng
lao động

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Mười -

PGĐ Sở

Phòng Khoa giáo
Văn xã Các phòng, ban có liên quan Trong tháng 4/2023

55 Triển khai kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư quý II Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Phòng Đấu thầu,
Thẩm định và Giám

sát đầu tư
Các phòng có liên quan Trong quý II/2023

THÁNG 5

56
Xây dựng tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình
hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu
năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 5/2023

57
Báo cáo  tình  hình  thực  hiện  nhiệm vụ kinh  tế  -  xã  hội,  quốc
phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2023

Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 5/2023

 Theo Chương trình công
tác năm 2023 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy

58 Tham mưu Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trước ngày
10/5/2023

 Theo Chương trình công
tác năm 2023 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy
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59 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm
2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 5/2023

60 Báo cáo Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
6 tháng đầu năm 2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 5/2023

61
Báo cáo sơ kết Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp 6
tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 5/2023

62
Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu
năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 5/2023

63 Báo cáo, đánh giá kết quả tình hình cải thiện chỉ số nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Giám đốc Sở

Trung tâm Xúc tiến
đầu tư và Hỗ trợ

khởi nghiệp

 Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế
tập thể và Tư nhân Trong tháng 5/2023

Sau khi Liên đoàn
Thương mại và Công

nghiệp Việt Nam công bố
chỉ số PCI hàng năm

64 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh  tổ  chức Hội  nghị  đối  thoại
doanh nghiệp lần 1 Giám đốc Sở

 Phòng Doanh
nghiệp, Kinh tế tập

thể và Tư nhân

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 5/2023

65
Xây dựng Quy định hướng dẫn về trình tự,  thủ tục,  phối  hợp
trong giải quyết các thủ tục đối với dự án đầu tư sử dụng vốn
ngoài ngân sách

Giám đốc Sở
Phòng Doanh

nghiệp, Kinh tế tập
thể và Tư nhân

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 5/2023

66
Triển khai thực hiện cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định
của pháp luật  về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của của UBND
Huyện Ia H'Drai và các đơn vị trực thuộc

Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở Thanh tra Sở Các phòng có liên quan Quý II, Quý III/2023

THÁNG 6

67 Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp
thứ 5 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trong tháng

6,7/2023

68

Báo cáo tình hình lập hồ sơ công việc tại các cấp trên Hệ thống
Quản lý văn bản và điều hành 6 tháng đầu năm 2023 theo yêu cầu
tại Chị thị số 08/CT-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trước 25/6/2023

69 Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở 6
tháng đầu năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 6/2023

70 Báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tin đối ngoại 06 tháng
đầu năm 2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 6/2023

71 Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm 2023
Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 6/2023
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72

Báo cáo kết  quả thực hiện Chương trình Triển khai  thực hiện
Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu
tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư
trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Giám đốc Sở
Phòng Doanh

nghiệp, Kinh tế tập
thể và Tư nhân

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 6/2023

73
Tổ chức Hội nghị, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo, tạo
việc  làm giữa  các  cơ sở  giáo  dục  nghề nghiệp với  các  doanh
nghiệp

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Mười -

PGĐ Sở

Phòng Khoa giáo
Văn xã

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 6/2023

THÁNG 7

74
Triển khai Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6
tháng cuối năm 2023 và các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp giữa năm 2023 đã thông qua

Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 7/2023

75 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế
hoạch đầu tư công năm 2024 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở Trong tháng 7/2023 Sau khi có hướng dẫn của
Trung ương

76 Báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn
vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 7/2023

77

Báo cáo tình hình thực hiện, quản lý và sử dụng các khoản viện
trợ không hoàn lại không thuộc ODA của các cơ quan, tổ chức,
cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon
Tum trong 6 tháng đầu năm 2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 7/2023

78 Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội (lần 2)

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Mười -

PGĐ Sở

Phòng Kinh tế
ngành; Phòng Khoa

giáo Văn xã
Các phòng, ban có liên quan Trước ngày

15/7/2023

79 Triển khai kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư quý III Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Phòng Đấu thầu,
Thẩm định và Giám

sát đầu tư
Các phòng có liên quan Trong quý III/2023

THÁNG 8

80 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Kế hoạch Đầu tư
công năm 2024 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở Trong tháng 8/2023 Theo CTCT 2023 của
BTVTU; UBND tỉnh

81
Tổ chức Đoàn công tác liên ngành đi đánh giá hiệu quả các khoản
viện trợ không hoàn lại không thuộc ODA của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Đối ngoại-Hành
chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong Quý III/2023

82 Xây dựng Chương trình tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư
năm 2024

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Trung tâm Xúc tiến
đầu tư và Hỗ trợ

khởi nghiệp

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở Trong tháng 8/2023 Theo CTCT 2023 của

UBND tỉnh

83  Kiểm tra doanh nghiệp theo Kế hoạch năm 2023 Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở Thanh tra Sở Phòng Đăng kí kinh doanh Trong Quý III/2023 Theo kế hoạch
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THÁNG 9

84 Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2023 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trước ngày
10/9/2023

Theo CTCT 2023 của
BTVTU; UBND tỉnh

85
Triển khai thực hiện cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định
của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc

Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở Thanh tra Sở Các phòng, ban có liên quan Quý III, Quý

IV/2023

86 Rà soát, điều chỉnh Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên
địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Giám đốc Sở

Phòng Doanh
nghiệp, Kinh tế tập

thể và Tư nhân
Các phòng, ban có liên quan Trong tháng 9/2023

87 Xây dựng quy định điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất Giám đốc Sở
Phòng Doanh

nghiệp, Kinh tế tập
thể và Tư nhân

Các phòng, ban có liên quan Trong tháng 9/2023

88 Triển khai, thực hiện kiểm tra các dự án đầu tư (ngoài ngân sách
NN) trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch và theo chỉ đạo của cấp trên

Giám đốc Sở; Đ/c
Phan Văn Tùng -

PGĐ Sở
Thanh tra Sở Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế

tập thể và Tư nhân
Quý III, Quý

IV/2023

THÁNG 10

89 Thảo luận Kế hoạch kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công và dự
toán ngân sách năm 2024 với các huyện, thành phố Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trong tháng

10/2023

90 Xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thao ngành Kế hoạch và Đầu tư
Khối các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải Miền Trung năm 2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
10/2023

91
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần 2 năm 2023
nhân  kỷ  niệm  Ngày  doanh  nhân  Việt  Nam  (Tổ  chức  ngày
13/10/2023)

Giám đốc Sở
 Phòng Doanh

nghiệp, Kinh tế tập
thể và Tư nhân

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trước ngày
05/10/2023

Theo CTCT 2023 của
UBND tỉnh

92
Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án
"Phát  triển  nguồn nhân lực đến năm 2030,  tầm nhìn đến năm
2050" từ năm 2021 đến 2023

Đ/c Huỳnh Mười
- PGĐ Sở

Phòng Khoa giáo
văn xã Các phòng, ban có liên quan Tháng 10/2023

93 Tổ chức kiểm tra,  giám sát  kết  quả  rà  soát  hộ  nghèo,  hộ  cận
nghèo trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2023

Đ/c Huỳnh Mười
- PGĐ Sở

Phòng Khoa giáo
văn xã Các phòng, ban có liên quan Tháng 10/2023

94 Triển khai kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư quý IV Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Phòng Đấu thầu,
Thẩm định và Giám

sát đầu tư
Các phòng có liên quan Trong quý IV/2023

THÁNG 11

95 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm
2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trong tháng

11/2023
Theo CTCT 2023 của
BTVTU; UBND tỉnh

96 Xây dựng tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trong tháng

11/2022

97 Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm
2024 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trong tháng

11/2022
Theo CTCT 2023 của
BTVTU; UBND tỉnh

98 Xây dựng tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế
hoạch đầu tư công năm 2024 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch Các phòng, ban có liên quan Trong tháng
11/2022
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99 Đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023 Giám đốc Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
11/2023

100
Báo cáo Kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành
phần Chỉ số cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm
2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
11/2023

101 Báo cáo Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
năm 2023

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
11/2023

102 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2023
Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
11/2023

103 Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2023
Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trước ngày
01/11/2023

104 Hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết  quả xây dựng cơ quan đạt  tiêu
chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gửi Công an tỉnh thẩm định

Đ/c Huỳnh Thị
Thúy Hà - PGĐ

Sở

Phòng Đối ngoại-
Hành chính Các phòng, ban có liên quan Trước ngày

15/ 11/2023

105 Xây dựng tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế
hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Giám đốc Sở; Đ/c
Huỳnh Mười -

PGĐ Sở

Phòng Kinh tế
ngành; phòng Khoa

giáo Văn xã
Các phòng, ban có liên quan Trong tháng

11/2023

THÁNG 12

106 Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch Các phòng, ban có liên quan Trong tháng

12/2023

107 Tổ chức giao Kế hoạch kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công
năm 2024 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,

Quy hoạch Các phòng, ban có liên quan Trong tháng
12/2023

108

Triển khai Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,
dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và các Nghị quyết chuyên
đề của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp cuối năm 2023
đã thông qua

Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
12/2023

109

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị  quyết  của Chỉnh phủ,  Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ
đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự
toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
12/2023

110

Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của
Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; Dự toán
ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024

Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch

Các phòng, ban, trung tâm
thuộc sở

Trong tháng
12/2023

Theo CTCT 2023 của
UBND tỉnh

111 Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2023 của Sở Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch Các phòng, ban có liên quan Trong tháng

12/2023
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112 Tham mưu Báo cáo kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở năm 2023 Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp,
Quy hoạch Các phòng, ban có liên quan Trong tháng

12/2023

113 Kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
năm 2023 Giám đốc Phòng Đối ngoại-

Hành chính
Các phòng, ban, trung tâm

thuộc sở
Trong tháng

12/2023
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TT NỘI DUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GHI CHÚ

1 Tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng Giám đốc Sở Phòng Đối ngoại-Hành chính

2 Tham mưu cho Giám đốc về việc chọn, cử CBCC đi đào tạo các lớp
khi có thông báo của các cấp Giám đốc Sở Phòng Đối ngoại-Hành chính

3 Rà soát và làm hồ sơ đề nghị nâng lương thường xuyên, đột xuất cho
CBCC Giám đốc Sở Phòng Đối ngoại-Hành chính

4 Báo cáo tình hình thu chi tài chính hàng tháng (phần biến động) Đ/c Huỳnh Thị Thúy Hà -
PGĐ Sở Phòng Đối ngoại-Hành chính

5 Báo cáo Công tác cải cách hành chính nhà nước định kỳ hằng Quý, 6
tháng và cả năm

Đ/c Huỳnh Thị Thúy Hà -
PGĐ Sở Phòng Đối ngoại-Hành chính

6

Báo cáo và đề xuất các nội dung liên quan về hợp tác giữa các tỉnh
trong khu vực Tam giác phát  triển Campuchia,  Lào và Việt  Nam
(CLV); Hợp tác Đông Tây giữa 4 tỉnh Việt Nam- Lào- Campuchia-
Thái Lan; hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước

Đ/c Huỳnh Thị Thúy Hà -
PGĐ Sở Đối ngoại-Hành chính

7 Báo cáo và đề xuất các nội dung liên quan về công tác đối ngoại và
hội nhập kinh tế quốc tế

Đ/c Huỳnh Thị Thúy Hà -
PGĐ Sở Đối ngoại-Hành chính

8
Đề xuất xử lý các vấn đề có liên quan để đảm bảo thu hút, triển khai
và quản lý hiệu quả các dự án  sử dụng vốn ODA và vốn viện trợ
không hoàn lại không thuộc ODA trên địa bàn tỉnh

Đ/c Huỳnh Thị Thúy Hà -
PGĐ Sở Đối ngoại-Hành chính

9
Báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu về tình hình vận động,
quản lý và thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA và vốn viện trợ
không hoàn lại không thuộc ODA trên địa bàn tỉnh

Đ/c Huỳnh Thị Thúy Hà -
PGĐ Sở Đối ngoại-Hành chính

10 Báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ theo Thông tư
03/2018/TT-BNV

Đ/c Huỳnh Thị Thúy Hà -
PGĐ Sở Đối ngoại-Hành chính

11 Hoàn thành công tác Lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch

Giám đốc Sở; Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Ban Quản lý dự án Lập quy
hoạch tỉnh

Theo trình tự thủ tục
của Luật Quy hoạch

và các Văn bản hướng
dẫn

12 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng định kỳ hàng
tháng Giám đốc Sở Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
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13 Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công định kỳ hàng tháng Giám đốc Sở
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;
Kinh tế ngành; Khoa giáo văn

xã; Kinh tế đối ngoại

14 Chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực
hiện vốn đầu tư Giám đốc Sở

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;
Kinh tế ngành; Khoa giáo văn

xã; Kinh tế đối ngoại

15
Định kỳ kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện vốn đầu tư công ở các
địa phương, đơn vị để điều chuyển hoặc tham mưu điều chuyển vốn
đầu tư hợp lý giữa các công trình, dự án và giữa các chủ đầu tư

Giám đốc Sở
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;
Kinh tế ngành; Khoa giáo văn

xã; Kinh tế đối ngoại

16
Tham mưu thẩm định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu
tư; thẩm định nguồn vốn  và khả năng cân đối vốn cho các dự án theo
quy định của Luật Đầu tư công

Giám đốc Sở
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;
Kinh tế ngành; Khoa giáo văn

xã

17 Định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn
tỉnh Kon Tum

Giám đốc Sở; Đ/c Phan Văn
Tùng - PGĐ Sở

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;
Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế

tập thể và tư nhân

18 Kiểm tra giám sát đánh giá đầu tư, kiểm tra đấu thầu các đơn vị trên
địa bàn tỉnh năm 2023

Đ/c Phan Văn Tùng - PGĐ
Sở

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và
Giám sát đầu tư

Có kế hoạch và
chương trình riêng

19
Tham gia Đoàn công tác do Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, thực hiện
kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án trên địa
bàn tỉnh, năm 2023

Đ/c Phan Văn Tùng - PGĐ
Sở

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và
Giám sát đầu tư

Theo kế hoạch của
UBND tỉnh

20 Thẩm định dự án đầu tư; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu GĐ Sở; Đ/c Phan Văn Tùng -
PGĐ Sở

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và
Giám sát đầu tư

21

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án ngoài khu kinh tế,
khu công nghiệp) đã cấp Chứng nhận đầu tư /Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
(theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 của Chính phủ
về giám sát và đánh giá đầu tư) để tham mưu UBND tỉnh những
vướng mắc, khó khăn, đề xuất biện pháp tháo gỡ trong quá trình thực
hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư

Giám đốc Sở Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế
tập thể và tư nhân
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22

Định kỳ hằng quý, 6 tháng và cả năm báo cáo tình hình thực hiện
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và
phát  triển  doanh  nghiệp  đến  năm 2020  và  Chỉ  thị  số  26/CT-TTg
ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tụctriển khai hiệu
quả nghị quyết số 35/NQ-CP,ngày  16/5/2017  theo tinh thần Chính
phủ đồng hành cùng  doanh nghiệp

Giám đốc Sở Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế
tập thể và tư nhân

23 Tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều
chỉnh chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư theo Luật đầu tư Giám đốc Sở Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế

tập thể và tư nhân

24
Định kỳ báo cáo về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư và tình hình hoạt động của các dự án đầu
tư

Giám đốc Sở Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế
tập thể và tư nhân

25
Định kỳ 6 tháng, cả năm báo cáo tình hình thực hiện Đề án lựa chọn,
hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các
địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025

Giám đốc Sở Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế
tập thể và tư nhân

26 Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp cáo cáo tình
hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia định kỳ Đ/c Huỳnh Mười - PGĐ Sở Phòng Kinh tế ngành;

Khoa giáo văn xã

27 Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công các chương trình
mục tiêu quốc gia định kỳ hàng tháng Đ/c Huỳnh Mười - PGĐ Sở Phòng Kinh tế ngành;

Khoa giáo văn xã

28 Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình
mục tiêu quốc gia Đ/c Huỳnh Mười - PGĐ Sở Phòng Kinh tế ngành;

Khoa giáo văn xã

29
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
giúp đỡ các xã Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei)  phát
triển kinh tế - xã hội

Đ/c Huỳnh Mười - PGĐ Sở Phòng Kinh tế ngành

30
Tham gia báo  cáo,  góp ý các đề án,  quy hoạch,  chương trình,  kế
hoạch... thuộc lĩnh vực do phòng theo dõi, quản lý và các nhiệm vụ
khác được phân công

Lãnh đạo Sở Các phòng chuyên môn thuộc
Sở

31 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai sắp xếp, cổ phần hóa các
đơn vị sự nghiệp công lập Đ/c Huỳnh Mười - PGĐ Sở Phòng Đăng ký kinh doanh

32 Tham mưu công tác kiểm soát TTHC ngành Kế hoạch và Đầu tư năm
2023

Đ/c Huỳnh Thị Thúy Hà -
PGĐ Sở

Các phòng chuyên môn thuộc
Sở
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Chủ động tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo (khi có phát sinh),
không để đơn thư tồn đọng phát sinh điểm nóng; Định kỳ hằng quý
báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo theo
yêu cầu các ngành và cấp trên

Đ/c Phan Văn Tùng - PGĐ
Sở Thanh tra Sở

34 Báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của
Tổng Thanh tra Chính phủ

Đ/c Phan Văn Tùng - PGĐ
Sở Thanh tra Sở

35 Duy trì Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice vào các
hoạt động của Sở Giám đốc Sở Kinh tế ngành

36 Duy trì hoạt động có hiệu quả Trang thông tin điện tử của Sở Đ/c Phan Văn Tùng - PGĐ
Sở Tổ biên tập
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TT NỘI DUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN THỜI GIAN HOÀN
THÀNH GHI CHÚ

I Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

1 Nhiệm vụ trọng tâm

1.1 Thực hiện phân bổ dự toán năm 2023 theo quy định Giám đốc Trung tâm xúc tiến
đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Trong tháng 01/2023

1.2 Xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2023-2025 Giám đốc Trung tâm xúc tiến
đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Trong tháng 01/2023

1.3 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư
năm 2022

Giám đốc Trung tâm xúc tiến
đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp

Khi có đề nghị của
Bộ kế hoạch và Đầu

tư trong tháng
01/2023)

1.4 Báo cáo kết quả thực hiện tự chủ Giám đốc Trung tâm xúc tiến
đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Trong tháng 02/2023

1.5 Báo cáo kết quả thực hiện 03 lĩnh vực đột phá về lĩnh vực
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quý 1/2023 Giám đốc Sở Trước 25/03/2023

1.6 Quyết toán các nguồn kinh phí năm 2022 Giám đốc Trung tâm xúc tiến
đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Trong tháng 03/2023

1.7

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đánh giá công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Bộ Chỉ số đánh giá năng
lực  cạnh  tranh  cấp  Sở  và  địa  phương  tỉnh  Kon  Tum
(DDCI).

Giám đốc Sở Tháng 5 năm 2023

1.8 Báo cáo kết quả thực hiện 03 lĩnh vực đột phá về lĩnh vực
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quý 2/2023 Giám đốc Sở Trước 25/06/2023

1.9
Tham mưu xây dựng Chương trình tổ chức các hoạt động
xúc tiến đầu tư năm 2024 của tỉnh Kon Tum trình UBND
tỉnh lấy ý kiến của Bộ KHĐT

Giám đốc Sở Trong tháng 08/2023

1.10 Báo cáo kết quả thực hiện 03 lĩnh vực đột phá về lĩnh vực
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quý 3/2023 Giám đốc Sở Trước 25/09/2023

1.11 Xây dựng dự toán và kế hoạch thu chi ngân sách năm 2023 Giám đốc Trung tâm xúc tiến
đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Trong tháng 10/2023

1.12 Báo cáo kết quả thực hiện 03 lĩnh vực đột phá về lĩnh vực
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023 Giám đốc Sở Trước 25/12/2023

1.13 Thực hiện báo cáo kê khai tình hình tăng giảm tài sản và
các báo cáo nguồn kinh phí cuối năm 2022

Giám đốc Trung tâm xúc tiến
đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Trong tháng 12/2023

1.14 Tổ chức Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân
hằng tháng Giám đốc Sở Ngày 15 hằng háng

1.15
Báo cáo kết quả giải quyết khó khăn vướng mắc của Doanh
nghiệp tại Chương trình Cà phê Doanh nghiệp doanh nhân
hằng tháng

Giám đốc Trung tâm xúc tiến
đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp

Trước ngày 20 hằng
tháng

1.16

Thực hiện tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, Nhà đầu tư nghiên
cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư (tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu khảo sát tìm hiểu
cơ hội đầu tư và hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan khác khi
nhà đầu tư yêu cầu)

Giám đốc Trung tâm xúc tiến
đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Thường xuyên
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