
UBND TỈNH KONTUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:          /TB-SKHĐT  Kon Tum, ngày        tháng      năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả họp giao ban ngày 08-7-2019 
 

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

trung tâm, bộ phận ngày 08 tháng 7 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 6 năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 7 

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 chuẩn bị nội dung làm việc với Thủ tướng Chính phủ tại Đăk Lăk: 

Giao Phòng Tổng hợp Quy hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng khẩn trương 

triển khai thực hiện đúng tiến độ. 

2. Về tham mưu tổ chức Hội thảo cấp tỉnh để bàn các giải pháp nâng cao 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Thống nhất thời gian thực hiện trung 

tuần tháng 7, sau Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 

3. Một số nội dung khác: 

- Về triển khai thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến thuộc 

Trung tâm hành chính công của tỉnh: Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư 

nhân và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện theo quy định. Trong quá 

trình sử dụng nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì chủ động làm việc trực tiếp với 

bộ phận quản trị hệ thống để được hướng dẫn, tháo gỡ. 

- Từ ngày 10 tháng 7 năm 2019, hệ thống quản lý văn bản cũ qua eOffice 

sẽ dừng hoạt động, để tránh phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng, các công chức, 

viên chức của Sở tiến hành gỡ phần mềm eOffice ra khỏi máy tính cá nhân. Các 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu cài đặt phần mềm 

trao đổi thông tin nội bộ Sở trên các máy tính cá nhân liên hệ đồng chí Tạ Văn 

Lực để được hướng dẫn và hỗ trợ cài đặt. 

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 7 năm 2019 

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở: 

- Chuẩn bị và tham dự Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, 

nhiệm kỳ 2016-2021. 

 - Triển khai Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng 

cuối năm 2019 và các Nghị quyết chuyên đề được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XI, kỳ họp giữa năm 2019 thông qua. 



2 

 - Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch 

đầu tư công năm 2020. 

- Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. 

- Triển khai các công việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. 

- Tham mưu tổ chức Hội thảo cấp tỉnh để bàn các giải pháp nâng cao Chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

- Tham mưu UBND tỉnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đối với chủ 

trương về thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ 

lực của tỉnh. 

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

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:  

- Chuẩn bị và phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8. 

- Triển khai các công việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 (Xây 

dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và dự toán chi phí lập quy hoạch, Lấy ý kiến 

và hoàn thiện đối với dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh để báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định). 

- Tổng hợp danh mục dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đầu tư đến năm 

2020 và giai đoạn 2021-2030, báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cung cấp thông tin, tài liệu đề lập Kế hoạch kiểm toán năm 2020. 

- Tham mưu UBND tỉnh về đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc 

phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm. 

- Tham mưu UBND tỉnh về việc dừng và quyết toán dự án hoàn thành 

Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng. 

- Hoàn chỉnh Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết 39 của Bộ Chính trị về kiểm kê và sử dụng các nguồn lực của đất nước. 

- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo 98 trong 6 tháng đầu năm 

2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Xây dựng kế hoạch; chuẩn 

bị nội dung; tổ chức họp Ban chỉ đạo 98 6 tháng đầu năm 2019. 

- Xây dựng kế hoạch; chuẩn bị nội dung; tổ chức họp Ban chỉ đạo Phát 

triển ba vùng kinh tế động lực của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. 

- Triển khai Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng 

cuối năm 2019 và các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XI, kỳ họp giữa năm 2019 đã thông qua. 

- Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu 

tư công năm 2020. 

- Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về giám sát việc thực hiện đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế, 

khu, cụm công nghiệp. 
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- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - 

xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019. 

- 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. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tổng hợp nội dung làm việc 

với Thủ tướng Chính phủ. 

2. Phòng Kinh tế ngành:  

- Tham mưu về chủ trương đầu tư đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp 

phòng cháy chữa cháy rừng của BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông (sau khi có ý 

kiến của các đơn vị). 

- Kiểm tra, lập Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình 

MTQG 06 tháng đầu năm 2019. 

- Rà soát các dự án Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 

giai đoạn 2016-2020 và dự kiến danh mục giai đoạn 2021-2025. 

- Phối hợp cung cấp số liệu báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. 

- Tham mưu UBND tỉnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đối với chủ 

trương về thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ 

lực của tỉnh. 

- Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ nguồn dự phòng 

ngân sách Trung ương 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 bổ sung chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy 

mô nhỏ Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2019 -2020 của huyện Ia H’Drai (sau khi đủ điều kiện). 

- Phối hợp báo cáo tình hình triển khai hoạt động phòng, chống ma túy 6 

tháng đầu năm 2019. 

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2014-2019. 

- Phối hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 

2019. 

- Phối hợp chuẩn bị và phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8 

- Phối hợp tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế 

hoạch đầu tư công năm 2020. 

- Phối hợp xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu 

năm 2019. 

- Báo cáo về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum năm 

2019. 
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4. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:  

- Triển khai kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum năm 2019. Phối hợp với Phòng Tổng hợp Quy hoạch đề xuất 

điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư, điều chuyển kế hoạch vốn đã bố trí qua công 

tác giám sát, đánh giá đầu tư. 

- Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019. 

5. Phòng Đăng ký kinh doanh:  

- Tổng hợp, báo cáo công tác Hậu kiểm doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 

2019. 

6. Phòng Kinh tế đối ngoại:  

- Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn 

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài Quý II/2019. 

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ tham gia ý kiến đối với đề nghị của Đại sứ 

quán Israel tại Hà Nội về việc hỗ trợ Tập huấn Cấp cứu Tim mạch Nâng cao 

(ACLS) tại tỉnh Kon Tum. 

- Phối hợp với Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư báo cáo 

giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019. 

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

- Rà soát bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2019 của các huyện, 

thành phố. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo cấp tỉnh để bàn các 

giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

- Khẩn trương triển khai xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh 

cấp sở, ban ngành, địa phương của tỉnh (DDCI). 

- Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Đề 

án, dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy và các tài liệu khác có liên quan về Đề án cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon 

Tum đến năm 2030 trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 9-2019. 

- Hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN lập 

thủ tục đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Tổ chức tiếp nhận, xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt II/2019 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

8. Thanh tra:  

- Tiếp tục phối hợp thực hiện cuộc thanh tra liên ngành do Sở Nội vụ làm 

trưởng đoàn thanh tra tại UBND huyện ĐăkGLei. 

9. Văn phòng Sở:  

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Kế hoạch số 1138/KH-

UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện “Năm dân vận chính 

quyền” 2019. 
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- Báo cáo tổng kết việc triển khai  thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW 

ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 

- Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan rà soát, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính của Sở (trong đó thực hiện giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính), tham mưu Giám đốc trình Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, ban hành Quyết định đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổng hợp Quy hoạch xây dựng tiêu chí cụ 

thể để đánh giá và bình xét thi đua khen thưởng đối với tập thể. 

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

tại Sở. 

- Tiếp tục 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. 

- Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ 

cứu nạn - Công an tỉnh. 

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

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

30/06/2019; 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 Kế hoạch và Đầu tư thông 

báo kế hoạch vốn năm 2019 làm cơ sở để Ban QLDA các huyện và BPT các xã 

thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019. 

- Chuẩn bị các thủ tục Bàn giao mặt bằng 03 công trình xây lắp Ban QLDA 

tỉnh làm chủ đầu tư; Phối hợp BQLDA các huyện, Ban PT xã, Tư vấn TK, Giám 

sát, kiểm tra về chất lượng các công trình năm 2018, bàn giao mặt bằng các công 

trình năm 2019 huyện Đắk Glei. 

- Báo cáo tiến độ giải ngân Quý 2.2019 (IFR); Kê khai thuế TNCN quý 

2.2019; Đơn rút vốn số 45; Ghi thu ghi chi tháng 06/2019. 

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

- Tiếp tục Kiểm tra Kế hoạch quản lý môi trường cập nhật (uEMP) gói thầu 

KT-Cw-01 trình ADB. 

- Tiếp tục Rà soát hồ sơ, cập nhật tài liệu Gói thầu Kiểm toán độc lập theo 

các góp ý của ADB. 

- Tiếp tục cập nhật Kế hoạch đấu thầu của Dự án. 

- Báo cáo ODA về Giám sát và đánh giá chương trình/Dự án và vốn vay ưu 

đãi. 

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục xin điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật về 

du lịch và điều chỉnh FS. 

- Phối hợp hoàn thành Kiểm đếm lập phương án đền bù GPMB. 
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- Phối hợp với phòng Kinh tế Đối ngoại làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư thống nhất điều chỉnh các chỉ số thuộc Đầu ra 2 của Dự án. 

- Tham dự Khóa tập huấn về "Hướng dẫn quy trình, thủ tục giải ngân các 

dự án do ADB tài trợ" tại tp HCM. 

12. Trung tâm xúc tiến đầu tư: 

- Phối hợp với các phòng liên quan của Sở ra soát bổ sung Danh mục dự án 

kêu gọi đầu tư năm 2019 của các huyện, thành phố. 

- Thực hiện báo cáo kê khai tình hình tăng giảm tài sản 6 tháng đầu năm 

2019. 

- Tổ chức thu thập thông tin về nguồn lực (chủ yếu về quỹ đất) 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. 

- Tham mưu tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư trực tiếp với 

tổng công ty, tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp... trong nước nhằm giới thiệu, 

quản bá về môi trường đầu tư và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh 

vực đầu tư của tỉnh. 

- Hoàn thiện Bảng mô tả tóm tắt dự án kêu gọi đầu tư  theo Văn bản số 

1056/UBND-HTĐT, ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh  dự kiến tổ chức hoạt động 

xúc tiến đầu tư tại 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. 

- Chuẩn bị nội dung họp Ban chỉ đạo 98. 

14. Công tác khác: 

- Các phòng chức năng thuộc Sở nghiêm túc nghiên cứu, đề xuất nội dung, 

công việc cụ thể theo Kế hoạch số 1184/KH-SKHĐT ngày 26/6/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đánh giá, xếp 

loại Tập thể Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018. 

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

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công điện khẩn của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn tỉnh. 

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). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thế 

  

 

 

Tong hop ND bao 
cao giao ban thang 06-2019.xlsx
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