
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 08-9-2020 
 

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

trung tâm, bộ phận ngày 08 tháng 9 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 8 năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 

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 công tác cải cách hành chính, rà soát, tham mưu công bố bộ thủ tục 

hành chính còn lại thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư (trong đó có 07 thủ tục 

hành chính cần được rà soát theo các thủ tục hành chính trọng tâm tại Phụ lục 

kèm theo Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh) và việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: 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 các nội dung có liên quan đến lĩnh vực phòng mình phụ trách gửi 

về Văn phòng để tổng hợp chung, tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, công bố. 

2. Về Đề án “phát triển nguồn tài lực và vật lực tỉnh Kon Tum đến năm 

2035, tầm nhìn đến năm 2050”; Đề án “phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”: Các Phòng được giao nhiệm vụ chủ trì xây 

dựng Đề án tiếp thu ý kiến tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh để 

hoàn chỉnh nội dung hồ sơ, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Hội 

nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 9 năm 2020 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: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch chủ trì, phối hợp 

với Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư đôn đốc các sở, ban, ngành, 

đơn vị tham gia ý kiến dự thảo văn bản, khẩn trương tiếp thu để hoàn chỉnh; 

đồng thời tham mưu Giám đốc Sở có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về 

tiến độ triển khai thực hiện, nhất là một số khó khăn vướng mắc khi Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan có hiệu lực thi hành từ ngày 

01 tháng 01 năm 2021 để Ủy ban nhân dân tỉnh biết, xem xét, chỉ đạo. 

4. Một số nội dung khác: 
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- Về tổ chức Hội nghị, hội thảo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm giai đoạn 2021-2025: Thống nhất tổ chức sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVI gắn với việc xây dựng Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch 5 năm. 

- Về xử lý tài liệu tồn đọng từ 2005 trở về trước: Giao đồng chí Huỳnh 

Thị Thúy Hà, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo Văn phòng triển khai thực hiện, trong 

đó chú ý rà soát, phân loại, tiêu hủy theo quy định đối với tài liệu đã hết thời hạn 

lưu trữ. 

- Về kinh phí phục vụ hoạt động Thanh tra Sở: Giám đốc và Phó Giám 

đốc Huỳnh Thị Thúy Hà sẽ làm việc với Thanh tra, Kế toán và Văn phòng Sở để 

rà soát cụ thể và thống nhất chỉ đạo thực hiện. Giao Kế toán phối hợp với Thanh 

tra chuẩn bị nội dung làm việc. 

- Về công tác bàn giao tài sản, phương tiện, thiết bị của Ban quản lý Dự 

án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum: Giao đồng chí Phan Văn 

Bình, Kế toán trưởng Dự án phối hợp với Văn phòng Sở dự thảo biên bản bàn 

giao, trình lãnh đạo Sở, trong đó: 

+ Đối với tài sản, thiết bị của Ban quản lý Dự án giảm nghèo Khu vực 

Tây Nguyên tỉnh Kon Tum do tỉnh mua sắm: Bàn giao cho Văn phòng Sở quản 

lý, theo dõi, tham mưu bố trí sử dụng. 

+ Đối với tài sản, phương tiện, thiết bị của Ban quản lý Dự án giảm nghèo 

Khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum do Trung ương mua sắm: Tạm thời bàn 

giao cho Văn phòng Sở quản lý, theo dõi, cho đến khi có ý kiến chính thức của  

Ban quản lý dự án Trung ương. 

- Về đánh giá, xử lý tài sản, nhất là tài sản đã hết giá trị sổ sách nhưng còn 

giá trị sử dụng: Giao Văn phòng Sở rà soát, tham mưu thành lập Hội đồng đánh 

giá để xử lý theo quy định. 

- Về triển khai thanh toán phí, lệ phí đối với việc thực hiện các dịch vụ 

hành chính công không dùng tiền mặt từ tháng 9 năm 2020: Giao Văn phòng Sở, 

các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020 

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở: 

- Tổng hợp nội dung báo cáo và làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra 

Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP). 

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

2021-2025. 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; 

phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, tham mưu Ban cán sự Đảng 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Tổ chức thảo luận Kế hoạch năm 2021 với các huyện, thành phố. 
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- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2021-2025, tham mưu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Hoàn thiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; Đề án Phát triển các nguồn tài lực, vật lực đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, tham mưu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Hoàn thiện Chương trình/Đề án huy động nguồn lực để đầu tư, chỉnh 

trang hạ tầng đô thị theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm; Tờ trình, 

dự thảo Nghị quyết về xây dựng 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 thành dự thảo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh Kon Tum quản lý giai đoạn 2021-

2025; dự thảo Tờ trình Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

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

thế Quyết định 13/2017/QĐ-UBND. 

- Hoàn thiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị lập thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn 

lập Quy hoạch tỉnh. 

- 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. 

- Báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra 138/CP. 

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thanh tra tại Sở  Y tế và các đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế theo quy định. 

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

địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020. 

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 Chương trình/Đề án huy động nguồn lực để đầu tư, chỉnh 

trang hạ tầng đô thị theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm; Tờ trình, 

dự thảo Nghị quyết về xây dựng 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. 
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- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 

13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Sau khi tổng 

hợp ý kiến của các Sở, ban ngành, đơn vị và địa phương). 

- Tiếp tục tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 

2020; phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 (sau khi các Sở, ban 

ngành, đơn vị, địa phương gửi báo cáo), tham mưu Ban cán sự Đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Hoàn thiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; chuẩn bị lập thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch 

tỉnh (sau khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu). 

- 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. 

- Hoàn thành dự thảo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh Kon Tum quản lý giai đoạn 2021-

2025; dự thảo Tờ trình Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

- Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an 

ninh giai đoạn 2021-2025 (trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

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

2021-2025 và Kế hoạch năm 2021. 

- Hoàn thiện Đề án Phát triển các nguồn tài lực, vật lực đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, tham mưu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Tổ chức thảo luận Kế hoạch năm 2021 các huyện, thành phố. 

- Tiếp tục tổng hợp nội dung và làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ. 

2. Phòng Kinh tế ngành:  

- Tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm 2021; tổng hợp báo cáo kinh tế - xã 

hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đối với các lĩnh vực được 

phân công phụ trách. 

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

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

- Tham gia thảo luận Kế hoạch năm 2021 các huyện, thành phố. 

- 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. 

3. Phòng Khoa giáo, Văn xã: 

- Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo  kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế-xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh 
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năm 2021 ngành, lĩnh vực phụ trách. 

- Tham gia góp ý Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước các đơn vị phụ trách. 

- Tham gia thảo luận Kế hoạch năm 2021 các huyện, thành phố. 

- Hoàn thiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi có văn bản chỉ đạo Ủy ban 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. 

- Chuẩn bị hồ sơ báo cáo Đoàn Thanh tra Chính phủ. 

- Rà soát một số dự án Bể bơi trường học đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

5. Phòng Đăng ký kinh doanh:  

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

đó lưu ý các thủ tục hành chính cần rà soát công khai theo đúng qui định . 

- Khảo sát nhu cầu thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình đăng ký hợp tác 

xã. 

- Báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra 138/CP. 

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp cho các đơn vị (tòa án, công an, viện 

kiểm sát…). 

6. Phòng Kinh tế đối ngoại:  

- Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết số 50-NQ/TW, ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn 

thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước 

ngoài đến năm 2030. 

- Thừa ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 

1103/UBND-KTTH ngày 05/4/2020 báo cáo trực tiếp Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

tình hình thiệt hại do dịch COVID-19 của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 

(ĐTNN) theo đề nghị tại Văn bản số 5522/BKHĐT-ĐTNN ngày 24/8/2020 

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh: (i) về việc tham gia ấn phẩm đặc biệt 

nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Liên minh Châu Âu; (ii) 

triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban 

chỉ đạo liên ngành HNQT về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo năm 2020. 

- Tham gia khóa bồi dưỡng trực tuyến về “Những vấn đề đặt ra đối với 

tiến trình hội nhập Quốc tế của Việt nam trong giai đoạn Covid-19” từ ngày 08-

10/9/2020 theo Công văn số 659/HVNG-ĐTBD ngày 14/8/2020 của Học viện 

Ngoại giao. 
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- Phối hợp với các Sở: (i) Sở Ngoại vụ về việc chấm dứt hoạt động tại 

Việt Nam của Tổ chức Netherlands Leprosy Relief (NLR/Hà Lan); (ii) Sở Tài 

nguyên và Môi trường tham gia ý kiến đối với đề nghị xin mở rộng Dự án 

“Nông trại hữu cơ tổng hợp sản xuất rau củ quả xứ lạnh xuất khẩu, kết hợp chăn 

nuôi trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum” của Công ty 

TNHH Kon Tum Bellest. 

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 Ủy ban nhân dân 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. 

- Tiếp tục làm việc, cung cấp Hồ sơ cho Thanh tra Chính phủ. 

8. Thanh tra:  

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thanh tra tại Sở  Y tế và các đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế theo quy định. 

- Báo cáo về công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; phòng chống tham nhũng Quý III năm 2020 theo Thông tư số 03/2013/TT-

TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ. 

- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Quy chế 

phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 

của Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum. 

- Báo cáo kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc trên Cổng, 

Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh, theo 

Quy chế được Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19 

tháng12 năm 2019. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra theo Công văn 

số 3109/UBND-NCXDPL, ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum Về việc tăng cường triển khai thực hiện Kết luận thanh tra. 

- Tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 09, giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo (Khi có phát sinh). 

9. Văn phòng Sở:  

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

- Tham mưu tiêu hủy tài liệu hết giá trị. 
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- Cung cấp thông tin thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tiếp tục chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ 2005 trở về trước. 

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

- Tiếp tục hoàn thành Báo cáo kết thúc dự án. 

- Thực hiện tổng quyết toán dự án. 

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

- Chuẩn bị thủ tục bàn giao mặt bằng cho gói thầu KT-Cw-02 

- Mở thầu gói thầu KT-Cs-13: Tư vấn đào tạo nâng cao nhận thức an toàn 

giao thông đường bộ và gói thầu KT-Cs-19: Tư vấn kiểm định công trình Đường 

tỉnh 675A. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo rà soát hậu tái định cư và báo cáo 

cập nhật Kế hoạch tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số. 

- Chi trả bồi thường cho người bị ảnh hưởng bởi Dự án. 

12. Trung tâm xúc tiến đầu tư: 

- Rà soát chủ trương, chính sách của Trung ương và các Đề án, Kế hoạch 

liên quan đến triển khai các hoạt động khởi nghiệp của tỉnh. 

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

đầu tư giai đoạn 2021 -2025. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về Báo cáo Tổng kết 03 năm tình hình 

thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Xin chủ trương tạm hoãn tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây 

Nguyên lần 5. 

- Tổng hợp, rà soát các dự án kêu gọi đầu tư theo Quyết định số 252 và 

358 đã được UBND tỉnh ban hành để giới thiệu quảng bá đến doanh nghiệp và 

nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

- Báo cáo 3 lĩnh vực đột phá 9 tháng đầu năm 2020. 

- Lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và tổng hợp báo cáo xây dựng 

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021. 

- Tổng hợp báo cáo tổng kết thực hiện quyết định số 03/2014/QĐ-TTg và 

Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chinh phủ. 

- Xây dựng tờ rơi quảng bá về tỉnh Kon Tum và clip giới thiệu địa phương 

phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh trong thời gian tới. 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện trang thông tin ipckontum.gov.vn. 

- 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. 



8 

13. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 98:  

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

14. Công tác khác: 

- 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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Tong hop Thang 
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