
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 2020 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả họp giao ban ngày 06-10-2020 
 

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

trung tâm, bộ phận ngày 06 tháng 10 năm 2020; 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 9 năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 

10 năm 2020; 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 xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính 

của Sở lên Cổng dịch vụ công của tỉnh: Giao đồng chí Ngô Việt Thành, Phó 

Giám đốc Sở chỉ đạo Văn phòng chủ trì triển khai thực hiện. Các phòng: Doanh 

nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân; Đăng ký kinh doanh; Kinh tế đối ngoại; Đấu 

thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư chủ động rà soát từng nội dung, những khó 

khăn, vướng mắc có liên quan đến từng nội dung, lĩnh vực phòng mình phụ 

trách gửi về Văn phòng để tổng hợp chung, tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh biết, 

có biện pháp xử lý.  

2. Thực hiện Văn bản số 3348/STC-QLNS ngày 09 tháng 09 năm 2020 

của Sở Tài chính về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại của 

năm 2020 và giãn chi, lùi thời gian thực hiện ngân sách tỉnh năm 2020, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã rà soát và tổng hợp số liệu cắt giảm, tiết kiệm thêm 70% 

công tác phí, hội nghị và 10% chi thường xuyên dự toán còn lại của năm 2020  

(tại Văn bản số 2334/SKHĐT-VP ngày 21 tháng 9 năm 2020). Yêu cầu các 

phòng, ban, Trung tâm chủ động rà soát các nhiệm vụ, nội dung chi và sớm 

hoàn tất thủ tục thanh toán  theo quy định. 

3. Về sửa đổi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Các thành viên tổ biên tập tham gia, sớm hoàn 

chỉnh dự thảo Quyết định để lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, trong đó chú 

ý tiếp thu các ý kiến tham gia xác đáng của Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các 

đơn vị có liên quan. 

4. Về phối hợp Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: 

Giao đồng chí Ngô Việt Thành, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo Phòng Doanh nghiệp, 

Kinh tế tập thể và tư nhân chủ trì đề xuất. Từ năm 2021 trở đi, việc tổ chức Lễ 

kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 sẽ do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

chủ trì tổ chức. 
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5. Về công tác kiểm tra, hậu kiểm doanh nghiệp: Trong thời gian Thanh 

tra Chính phủ đang triển khai thanh tra tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, 

nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh (thời gian dự kiến đến cuối năm 2020), Giám đốc Sở 

thống nhất dừng công tác kiểm tra doanh nghiệp, kiểm tra đối với các dự án đầu 

tư của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 302/QĐ-SKHĐT 

ngày 15 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, 

giám sát năm 2020). Giao Thanh tra Sở tham mưu văn bản báo cáo Thanh tra 

tỉnh tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra nêu trên, để chuyển sang năm 2021 

tiếp tục thực hiện. 

6. Một số nội dung khác: 

- Về kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư: Giao 

Văn phòng đề xuất nội dung, chương trình, tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện. 

- Về rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đã và đang công tác 

trong ngành Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng thưởng 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”: Giao 

Văn phòng chủ trì tham mưu thực hiện. 

- Thống nhất  biểu dương, khen thưởng Tổ công tác chuẩn bị nội dung về 

kinh tế - xã hội trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2020-2025 được thành lập, kiện toàn theo Quyết định số 125/QĐ-

SKHĐT ngày 04 tháng 6 năm 2019, Quyết định số 215/QĐ-SKHĐT ngày 22 

tháng 8 năm 2019, Quyết định 216a/QĐ-SKHĐT ngày 23 tháng 8 năm 2019. 

Giao Văn phòng phối hợp với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch đề xuất Giám đốc 

Sở quyết định hình thức khen thưởng, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 

2020. 

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 10 năm 2020 

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở: 

- Tổng hợp nội dung và làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (theo 

Quyết định số 488/QĐ-TTCP). 

- Tiếp tục thảo luận Kế hoạch năm 2021 với các huyện, thành phố. 

- Hoàn thiện Đề án huy động các nguồn lực để đầu tư, chỉnh trang hạ tầng 

đô thị theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. 

- Hoàn thiện dự thảo Tờ trình về Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

(sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp). 

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án Phát triển các nguồn tài lực, vật lực đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 sau khi BTV Tỉnh ủy có ý kiến. 

- Tiếp tục tổng hợp, xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 (lần 2) và Kế hoạch năm 2021. 
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- Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc 

phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021 trình BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh. 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay 

thế Quyết đinh 13/2017/QĐ-UBND (Sau khi tổng hợp ý kiến của các Sở, ban 

ngành, đơn vị và địa phương (lần 2)). 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết 

quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020. 

- Hoàn thiện Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2020-2025; Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và 

nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2030. 

- Phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 

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

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:  

- Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo quy định 

- Cập nhật tình hình triển khai kế hoạch 2016-2020 lên Hệ thống đầu tư 

công. 

- Hoàn thiện Đề án huy động các nguồn lực để đầu tư, chỉnh trang hạ tầng 

đô thị theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. 

- Hoàn thiện dự thảo Tờ trình về Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

(sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp). 

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án Phát triển các nguồn tài lực, vật lực đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi BTV Tỉnh ủy có ý kiến. 

- Tiếp tục rà soát các nguồn vốn đầu tư công; tình hình triển khai thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 để tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ 

các nguồn chưa phân bổ, điều chuyển vốn các dự án không có khả năng thực 

hiện và giải ngân trong năm 2020. 

- Tiếp tục tổng hợp, xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 (lần 2) và Kế hoạch năm 2021; Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế 

hoạch đầu tư công năm 2021. 

- Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc 

phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 2) trình BTV Tỉnh ủy và BCH Đảng 

bộ tỉnh; Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021. 

- Tham mưu về Dự án xây dựng bể bơi trường học trên địa bàn tỉnh. 
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- Phối hợp với Văn phòng đề xuất biểu dương, khen thưởng Tổ công tác 

chuẩn bị nội dung về kinh tế - xã hội trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

2. Phòng Kinh tế ngành:  

- Phối hợp hoàn chỉnh: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; 

phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đối với các lĩnh vực được phân công phụ 

trách. 

- Phối hợp hoàn chỉnh: Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với các lĩnh vực được phân công. 

- Tham mưu điều chỉnh vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới theo đề nghị của các đơn vị (nếu có). 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết  

quả thực  hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020. 

- Phối hợp thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 

năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Kon Tum. 

- Đi kiểm tra các CTMTQG năm 2020 tại các huyện, thành phố. 

3. Phòng Khoa giáo, Văn xã: 

- Đi kiểm tra các CTMTQG năm 2020 tại các huyện, thành phố. 

- Phối hợp báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia 9 tháng đầu năm 2020, ước kết quả thực hiệnnăm 2020. 

- Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20-10-

2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

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 2020. 

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch tham mưu sửa đổi 

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tổ chức rà soát, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 

các thủ tục hành chính do lĩnh vực phòng mình phụ trách gửi về Văn phòng để 

tổng hợp chung. 
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5. Phòng Đăng ký kinh doanh:  

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

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp cho các cơ quan chức năng (tòa án, 

công an, viện kiểm sát…). 

- Báo cáo tình hình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp quý III 

năm 2020. 

- Phối hợp tham mưu Đề án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Kon Tum. 

- Góp ý xây dựng dự thảo Nghị định thay thế nghị định 78/2015/NĐ-CP 

về ĐKDN. 

- Phối hợp V/v triển khai Nghị định quy định hệ thống đảm bảo gỗ hợp 

pháp Việt Nam. 

- Tổ chức rà soát, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 

các thủ tục hành chính do lĩnh vực phòng mình phụ trách gửi về Văn phòng để 

tổng hợp chung. 

6. Phòng Kinh tế đối ngoại:  

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối 

ngoại, giai đoạn 2011-2020 theo đề nghị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Kon Tum. 

- Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của 

Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh 

Kon Tum (Sở Y tế đang tiếp tục hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi). 

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ: (i) báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 

2020 và xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2021; (ii) tham gia góp ý đối 

với dự thảo Tờ trình xin chủ trương mở cửa khẩu phụ Hồ Le huyện Ia H’Drai, 

tỉnh Kon Tum. 

- Đề nghị Hội Khuyến học tỉnh hoàn thiện Hồ sơ trình thẩm định đối với 

việc xin chủ trương tiếp nhận Khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho 

Việt Nam do tổ chức GIBTK tài trợ theo quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-

CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ. 

- Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục 

và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025. 

- Tổ chức rà soát, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 

các thủ tục hành chính do lĩnh vực phòng mình phụ trách gửi về Văn phòng để 

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

- Xây dựng hoàn thiện Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025. 

- Phối hợp với bộ phận chuyên môn của Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện 

Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh 

tỉnh Kon Tum đến năm 2030. 

- Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai có kết quả các nhiệm vụ, giải 

pháp đề ra tại Nghị quyết 98/NQ-CP và các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. 

- Phối hợp tổ chức Lễ kỹ niệm ngày Doanh nhân Việt nam 13/10/2020. 

- Tổ chức rà soát, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 

các thủ tục hành chính do lĩnh vực phòng mình phụ trách gửi về Văn phòng để 

tổng hợp chung. 

8. Thanh tra:  

- Chủ động triển khai và thực hiện cuộc thanh tra tại Ủy ban nhân dân 

huyện KonPlong, khi Sở Giao thông Vận tải (Cơ quan chủ trì thanh tra) tổ chức 

thực hiện thanh tra. 

- Tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 10, giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo (Khi có phát sinh). 

- Tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản báo cáo Thanh tra tỉnh tạm dừng 

công tác kiểm tra doanh nghiệp, kiểm tra đối với các dự án đầu tư của các nhà 

đầu tư trên địa bàn tỉnh, để chuyển sang năm 2021 tiếp tục thực hiện. 

9. Văn phòng Sở:  

- Tham mưu công tác cán bộ, nâng lương thường xuyên. 

- Tham mưu: Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị và tiêu hủy 

tài liệu; biên bản họp Hội đồng đánh giá, xác định giá trị tài liệu tiêu hủy. 

- Công văn đề nghị thẩm tra tài liệu hết giá trị. 

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ 

tục hành chính của Sở lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, tham mưu lãnh đạo Sở có 

Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh biết, có biện pháp xử lý. 

- Tham mưu tổ chức nghiệm thu tài liệu lưu trữ. 

- Đề xuất nội dung, chương trình, tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện việc tổ chức kỷ niệm 75 

năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư. 



7 

- Rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đã và đang công tác 

trong ngành Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng thưởng 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”. 

- Tham mưu Giám đốc Sở khen thưởng Tổ công tác chuẩn bị nội dung về 

kinh tế - xã hội trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

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

- Tham mưu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thông báo chi tiết kế hoạch 

vốn đối ứng năm 2020 cho Ban quản lý dự án huyện Ngọc Hồi và Đăk Glei để 

trả nợ quyết toán. 

- Thực hiện tổng quyết toán dự án. 

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

- Đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu KT-Cw-01: Nâng cấp tỉnh lộ 

675A đoạn từ Km22-Km56+401,48 và các công trình có liên quan thuộc Dự án 

Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới -Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum. 

- Trình ADB xin ý kiến không phản đối Báo cáo hoàn thành công tác 

GPMB và xin ý kiến về Khởi công xây lắp công trình Đường tỉnh 675A.   

- Tổ chức ký kết Hợp đồng gói thầu  KT-Cs-19: Tư vấn kiểm định công 

trình Đường tỉnh 675A thuộc Dự án Hỗ trợ Phát triển khu vực biên giới - Tiểu 

dự án tỉnh Kon Tum. 

- Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu KT-Cs-13: Tư 

vấn đào tạo nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ và gói thầu xây 

dựng website quảng bá, đào tạo tập huấn kỹ năng, đào tạo tiếng Anh và tập huấn 

tham quan du lịch. 

- Tổ chức đấu thầu lại đối với các gói thầu KT-Cs-13: Tư vấn đào tạo 

nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ và gói thầu xây dựng website 

quảng bá, đào tạo tập huấn kỹ năng, đào tạo tiếng Anh và tập huấn tham quan du 

lịch. 

12. Trung tâm xúc tiến đầu tư: 

- Tiếp tục tổng hợp, đôn đốc các đơn vị về rà soát danh mục dự án kêu gọi 

đầu tư giai đoạn 2021 -2025. 

- Tiếp tục thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm của Trung tâm. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, dẫn Nhà đầu tư (Công ty CP Tiến 

bộ Gold Bamboo Việt Nam) đi khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án điện 

năng lượng măt trời trên địa bàn tỉnh từ ngày 05-15/10/2020. 

- Chuẩn bị nội dung và hậu cần để Tổ chức buổi giao lưu thảo luận về 

"Kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Khu vực Tây 

Nguyên". 

- Tổ chức lớp tập huấn về Khởi nghiệp (dự kiến ngày 21-23/10/2020). 
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- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục, 

chuyên trang tuyên truyền về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp. 

- Phối hợp với các phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Doanh nghiệp, 

Kinh tế tập thể và tư nhân tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam 13/10. 

- Thực hiện các công việc thường xuyên khác như: Thu thập, cung cấp 

thông tin; viết tin, bài đăng tải lên website; hỗ trợ xúc tiến đầu tư tại chỗ khi có 

nhà đầu tư yêu cầu ….và các nhiệm vụ được phân công khác. 

13. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 98:  

- Triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Ban chỉ đạo 98. 

14. Công tác khác: 

- Tiếp tục tham gia thảo luận Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2021. 

- Tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. 

- Các phòng chuẩn bị hồ sơ và làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ. 

- 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 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, TQB (04b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thế 
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