
UBND TỈNH KONTUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             B-SKHĐT  Kon Tum, ngày        tháng       năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả họp giao ban ngày 04-5-2019 
 

Tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, 

trung tâm, bộ phận ngày 04 tháng 5 năm 2019; sau khi nghe Lãnh đạo Phòng 

Tổng hợp, Quy hoạch trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 

năm 2019; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Giám đốc Sở kết 

luận một số nội dung như sau: 

I. Các vấn đề đã thống nhất tại cuộc họp: 

1. Về rà soát, đăng ký bổ sung danh mục thủ tục hành chính tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh: Yêu cầu các 

phòng: Đăng ký kinh doanh; Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Doanh 

nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân khẩn trương rà soát thủ tục hành chính tại bộ 

phận mình quản lý, hoàn thành gửi về Văn phòng Sở trong ngày 06 tháng 5 năm 

2019; giao Văn phòng Sở làm đầu mối tổng hợp chung gửi Văn phòng UBND 

tỉnh và VNPT Kon Tum. 

2. Các phòng: Đăng ký kinh doanh; Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu 

tư; Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân khẩn trương xây dựng quy trình nội 

bộ trong giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải 

quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Kế hoạch số 952/KH-UBND, ngày 23 

tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi Văn phòng Sở chậm nhất trong 

ngày 06 tháng 5 năm 2019 để Văn phòng Sở tổng hợp chung, tham mưu lãnh 

đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Trong thời gian Giám đốc Sở tham gia cùng Đoàn đại biểu đi thăm cán 

bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2019: Giám đốc Sở đã 

ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Đình Bắc - Phó Giám đốc Sở điều hành hoạt 

động của cơ quan theo Quy chế làm việc của Sở (tại Văn bản số 773/SKHĐT-

VP ngày 03 tháng 5 năm 2019). Đồng chí Ngô Việt Thành, Phó Giám đốc Sở xử 

lý văn bản đến liên thông qua hệ thống iOffice. Các phòng, đơn vị chủ động 

thực hiện các nhiệm vụ được giao, trình Phó Giám đốc phụ trách ký các văn bản 

thuộc các lĩnh vực do Phó Giám đốc đó theo dõi; trình đồng chí Nguyễn Đình 

Bắc ký các văn bản chung và các văn bản thuộc các lĩnh vực do Giám đốc theo 

dõi trong thời gian Giám đốc đi vắng. 

4. Về rà soát, điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020 (tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 

tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh): Giao đồng chí Nguyễn Đình Bắc, 

Phó Giám đốc Sở chỉ đạo Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân khẩn 
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trương tham mưu triển khai thực hiện. 

5. Về các nhiệm vụ tại Văn phòng Sở: 

- Về chỉnh lý tài liệu, hồ sơ lưu trữ: Phân công đồng chí Huỳnh Thị Thúy 

Hà, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo Văn phòng triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã 

giao từ các tháng trước, hoàn thành trong tháng 5 năm 2019. 

- Về tiêu hủy, thanh lý tài sản đã bị hư hỏng, hết khấu hao: Đối với máy vi 

tính, máy in bị hư hỏng, giao Văn phòng Sở lấy ý kiến đánh giá về mặt kỹ thuật 

của đồng chí Tạ Văn Lực - Phó trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch (phụ trách 

CNTT của Sở) trước khi tiêu hủy; thống nhất chuyển máy photocopy cho Phòng 

Đăng ký kinh doanh sửa chữa để sử dụng (không dùng kinh phí của cơ quan để 

sửa chữa).  

- Về xử lý công việc nội bộ của Văn phòng Sở: Giao đồng chí Huỳnh Thị 

Thúy Hà - Phó Giám đốc Sở trực tiếp làm việc và chỉ đạo Văn phòng Sở phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, khắc phục tình trạng đùn đẩy công 

việc, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của Sở; đồng thời rà soát, khẩn trương 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2019 

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở: 

- Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. 

- Hoàn chỉnh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2019. 

- Triển khai kiểm tra định kỳ công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư 

năm 2019 theo Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

- Triển khai kiểm tra 39 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Glei. 

- Tham gia Hội thao Khối thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư khu vực 

Duyên hải miền trung và Tây nguyên tại Bình Định. 

- Làm việc với Kiểm toán nhà nước. 

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

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:  

- Tham mưu chủ trương đầu tư một số công trình theo đề nghị của Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh. 

- Tham mưu xử lý vướng mắc Dự án Nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh lên 

750 giường bệnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát những nội dung tồn 

tại và đề xuất hướng khắc phục về thực hiện nhiệm vụ và quy chế làm việc của 

UBND tỉnh. 
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- Tham mưu đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Hoàn thiện dự thảo Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030. 

- Hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế -xã hội 

6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. 

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 năm 2019 

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019. 

- Tham mưu chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở; rà soát, cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. 

- Làm việc với Kiểm toán Nhà nước. 

2. Phòng Kinh tế ngành:  

- Tham mưu UBND tỉnh về việc điều chỉnh Dự án Bảo vệ và Phát triển 

rừng giai đoạn 2011 -2015 của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà. 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 421/QĐ-TTg 

ngày 16/4/2019  của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 

2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2016 – 2020. 

- Tham mưu UBND tỉnh phương án phân bổ nguồn dự phòng 10% ngân 

sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020.  

3. Phòng Khoa giáo, Văn xã: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (bổ sung) trên địa bàn 

huyện Đăk Tô. 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, khắc phục sạt lở, 

làm mới cống qua đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông, 

huyện Tu Mơ Rông từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai 

Len. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra đơn vị hưởng ứng tháng hành động về an toàn, 

vệ sinh lao động năm 2019. 

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

- Triển khai kiểm tra định kỳ công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư 

năm 2019 tại các đơn vị. 

5. Phòng Đăng ký kinh doanh:  
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- Triển khai Số hóa dữ liệu Hợp tác xã lên Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký Hợp tác xã tại Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố. 

6. Phòng Kinh tế đối ngoại:  

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh đối với 

việc xây dựng nội dung Báo cáo về việc Giám sát tình hình thực hiện các điều 

ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 

hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 01 năm (năm 2018) tình hình triển 

khai thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội 

giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 theo Thỏa 

thuận đã được ký kết vào ngày 31/12/2015. 

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

- Giám sát, đánh giá các dự án đầu tư đã được cấp phép đầu tư trên địa bàn 

các huyện, thành phố. 

- Tham mưu UBND tỉnh về đề nghị của Công ty TNHH Song Song Vy tại 

Công văn số 01/TT ngày 19/4/2019 về việc xin chủ trương đầu tư cửa hàng xăng 

dầu tại Kon Tum. 

- Rà soát các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư hệ thống 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng trình tự thực hiện đầu tư xây 

dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

- 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. 

- Rà soát các tồn tại, hạn chế hiện nay trong công tác phối hợp giữa các Sở, 

ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan 

đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; trên cơ 

sở đó đề xuất UBND tỉnh các giải pháp khắc phục hiệu quả. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2018 - 2020. 

8. Thanh tra:  

- Triển khai cuộc kiểm tra 39 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Glei. 

9. Văn phòng Sở:  

- Kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa và ban hành Quy chế về tổ chức và 

hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp. 

- Xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt. 

- Rà soát, đăng ký bổ sung danh mục thủ tục hành chính tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh. 
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- Chủ trì, phối hợp xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá và bình xét thi đua 

khen thưởng đối với tập thể. 

- Xây dựng Chương trình hành động Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2019. 

- Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản tại thời điểm 0h00 ngày 01/01/2019. 

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu 2019. 

- Tham  mưu cnhuẩn bị tham gia Hội thao Khối thi đua các Sở Kế hoạch và 

Đầu tư khu vực Duyên hải miền trung và Tây nguyên tại Bình Định. 

- Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra công tác tổ chức cán bộ 

tại Sở. 

- Tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến việc lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu sau khi chỉnh lý tài liệu, hồ sơ lưu trữ, hoàn thành trong tháng 5 năm 2019. 

10. BQL Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum:  

- Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân KH vốn năm 2019 đến 

30/04/2019; nhập dữ liệu lên trang hệ thống quản lý thông tin về đầu tư công; 

Rà soát các đề nghị thông báo vốn, tham mưu cho Sở KH&ĐT thông báo kế 

hoạch vốn năm 2019 làm cơ sở để BQLDA các huyện và BPT các xã thực hiện 

và giải ngân KH vốn năm 2019. 

- Rà soát, hỗ trợ cho một số Tiểu dự án sinh kế thuộc kế hoạch 2019 tại các 

xã, vùng dự án trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 

- Phối hợp kế toán lập hồ sơ thanh toán chi phí tập huấn; Tiếp tục phối hợp 

nhà Thầu tư vấn triển khai 4 phim phóng sự tuyên truyền dự án tại 4 xã trong 

vùng Dự án.  

- Đơn rút vốn số 43; Ghi thu ghi chi tháng 04/2019; Làm việc với Đoàn 

kiểm toán. 

- Chuẩn bị các thủ tục đấu thầu 03 công trình xây lắp do Ban QLDA tỉnh 

làm chủ đầu tư; Phối hợp BQLDA các huyện, Ban PT các xã cùng các tư vấn 

thiết kế, giám sát kiểm tra về chất lượng các công trình năm 2018 và bàn giao 

mặt bằng các công trình năm 2019. 

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

- Tiếp tục công tác đo vẽ, lập bản đồ địa chính. 

- Tiến hành kiểm đếm lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng. 

- Tiếp tục Giám sát tiến độ thi công công trình du lịch tại làng Kon Kơ Tu, 

xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum và Kon Bring, xã Đăk Long, huyện Kon Plông. 

- Tổ chức khóa Tập huấn về Chính sách an toàn cho Nhà thầu thi công, Tư 

vấn giám sát và các bên liên quan. 

- Rà soát Biên bản ghi nhớ; Chuẩn bị Báo cáo tiếp và làm việc với Đoàn 

đánh giá định kỳ của ADB. 
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12. Trung tâm xúc tiến đầu tư: 

- Hoàn thiện và tổ chức in ấn bộ tài liệu xúc tiến đầu tư chung của tỉnh để 

phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư. 

- Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo lần 01 Đề án Xúc tiến đầu tư 

tỉnh Kon Tum đến năm 2025. 

- Hoàn thiện dự thảo kế hoạch, chương trình tổ chức hoạt động xúc tiến đầu 

tư năm 2019 tại Hàn Quốc, Nhận bản gửi Cục Đầu tư nước ngoài, Tham tán 

Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản lấy ý kiến báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực 

hiện. 

- Dự thảo kế hoạch và chương trình tổ chức hội thảo (hoặc hội nghị) kèm 

văn bản của Sở gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến 

thống nhất theo Thoả thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Kon 

Tum ngày 31/12/2015, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo. 

- Thiết lập giao diện tiếng Anh trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư tỉnh Kon Tum và bảo mật trang thông tin điện tử trên môi 

trường mạng. 

- Tổ chức thu thập thông tin về nguồn lực để thu hút đầu tư tại các huyện, 

thành phố, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, hình thức đổi mới, nâng cao hoạt 

động xúc tiến đầu tư trong thời gian tới. 

- Hoàn thiện Bảng mô tả tóm tắt dự án kêu gọi đầu tư thuộc Mục B Danh 

mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020 Ban hành 

kèm theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh.  

- Tham mưu Lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị 

liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tài liệu quảng bá, xúc tiến đầu 

tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công 

nghiệp - đô thị - dịch vụ, các trung tâm thương mại, dịch vụ, nhà ở thương 

mại… để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực, dự án nêu trên 

tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thực hiện các công việc thường xuyên như: Phối hợp với các huyện, 

thành phố, các sở ban ngành có liên quan thực hiện công tác xúc tiến đầu tư tại 

chỗ kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu của Nhà đầu tư; thu thập, cung cấp thông 

tin; viết tin, bài đăng tải lên website ; … 

13. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 98:  

- Tham gia Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu 

Đăk La. 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp Ban chỉ đạo 98 ngày 27 tháng 02 năm 2018. 
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14. Công tác khác: 

- Chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở; rà soát, cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO.  

- Tiếp tục áp dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT IOffice. 

Thí điểm không gửi văn bản giấy đối với các văn bản điện tử đã ký số. 

- 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 biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận:   

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

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

- Lưu: VT, TH, TQB (04b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 

  



8 

 

Tong hop ND bao 

cao giao ban thang 04-2019.xlsx
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