
UBND TỈNH KON TUM 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 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả họp giao ban ngày 13-9-2021 
 

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

trung tâm ngày 13 tháng 9 năm 2021; 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 2021; 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 thảo luận Kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 với các huyện, thành phố: Phân công đồng chí Phan Văn Tùng - Phó Giám 

đốc Sở chủ trì, phối hợp với Huỳnh Thị Thúy Hà - Phó Giám đốc Sở và các phòng: 

Tổng hợp, Quy hoạch; Kinh tế ngành; Khoa giáo Văn xã làm việc với các đơn vị. 

2. Về đề xuất thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia: 

Giao Phòng Kinh tế ngành chủ trì, phối hợp với Phòng Khoa giáo Văn xã đề xuất 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3247/UBND-NNTN ngày 

13 tháng 9 năm 2021 về việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt 

chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

3. Về điều chỉnh Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở: Giao 

Phòng Đối ngoại Hành chính khẩn trương hoàn thành, lấy ý kiến toàn thể công 

chức, viên chức và người lao động, hoàn chỉnh trình tập thể lãnh đạo Sở xem xét, 

hoàn thành trong tháng 9 năm 2021. 

4. Về rà soát lãnh đạo Sở làm thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban/ 

Tổ công tác liên ngành: Giao Phòng Đối ngoại, Hành chính chủ trì, phối hợp với 

các phòng liên quan đề xuất điều chỉnh lại cho phù hợp với phân công công tác 

của lãnh đạo Sở. 

5. Về rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ 

tục hành chính: Phân công đồng chí Huỳnh Thị Thúy Hà chỉ đạo Phòng Đăng ký 

kinh doanh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn 

bản số 3167/UBND-TTHCC ngày 06 tháng 9 năm 2021. 

6. Về rà soát dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Giao Phòng Đăng ký Kinh 
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doanh chủ trì đề xuất thực hiện theo đề nghị của Trung tâm phục vụ hành chính 

công tại Văn bản số 124/TT-KSTT ngày 30 tháng 8 năm 2021. 

7. Về hoàn chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 sau khi làm việc với Sở Tài 

chính: Giao bộ phận Kế toán Sở phối hợp với bộ phận có liên quan hoàn chỉnh, 

bổ sung hồ sơ dự toán ngân sách năm 2022 gửi Sở Tài chính. Đối với ô tô biển 

kiểm soát 82B-0777, giao Phòng Đối ngoại Hành chính đề xuất theo hướng sửa 

chữa hoặc hoàn trả xe cho cơ quan có thẩm quyền. 

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021 

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở: 

- Chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp 

chuyên đề tháng 9 năm 2021. 

- Tổ chức thảo luận kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022 với các huyện, thành phố. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 

13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 Quy định một số nội dung về công tác quản 

lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum. 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2021. 

- Tham mưu xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện 03 Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình thực hiện thủ tục đầu tư từ khâu 

khảo sát, chấp thuận chủ trương đến khâu thực hiện dự án để làm cơ sở triển khai 

đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng Đề án “Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực 

tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

- Hoàn thiện Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Xây dựng Danh mục hồ sơ lưu trữ của Sở năm 2021. 

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

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:  

- Chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề tháng 9 năm 2021 Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XII, bao gồm: (1) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; (2) Điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu 

tư năm 2021 và năm 2020 kéo dài; (3) Phân bổ chi tiết phần vốn đầu tư công kế 
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hoạch năm 2021 chưa phân bổ; (4) Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án theo quy định. 

- Thảo luận Kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 với các huyện, thành phố. 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2021. 

- Hoàn thiện Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi có ý kiến tư vấn, phản biện của Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ thuật). 

- Xây dựng Đề án “Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực 

tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

- Báo cáo Kết quả tái cơ cấu lại nền kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-

2021 theo Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội. 

2. Phòng Kinh tế ngành:  

- Xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia. 

- Tham mưu góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản 

lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Tham mưu hoàn thiện hồ sơ Tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 

27/7/2011 của Tỉnh ủy “về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và 

sản phẩm chủ lực” (sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

- Tổng hợp, hoàn thiện thông tin bộ Phiếu khảo sát đánh giá thực trạng áp 

dụng các quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

- Hướng dẫn các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp năm 2020. 

- Tham mưu tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 các Công ty TNHH MTV 

do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. 

- Báo cáo kết quả xây dựng Chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm 2021. 

- Thảo luận Kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 với các huyện, thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Khoa giáo, Văn xã tham mưu thành lập Ban 
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chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Phòng Khoa giáo, Văn xã: 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ kết nối doanh nghiệp với 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 

về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông. 

- Phối hợp tham mưu xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Thảo luận Kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 với các huyện, thành phố. 

- Phối hợp tham mưu thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia. 

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

- 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 UBND tỉnh. 

- Tiếp tục Tham gia Đoàn thanh tra liên ngành tại UBND huyện Tu Mơ Rông 

và các đơn vị trực thuộc. 

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ Kiểm tra, giám sát về công tác đấu 

thầu trên địa bàn tỉnh. 

5. Phòng Đăng ký kinh doanh:  

- Triển khai kiểm tra việc chấp hành thực hiện Luật Doanh nghiệp đối với 

một số Doanh nghiệp theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. 

- Rà soát, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai Văn bản số 5250/BKHĐT-PTDN ngày 

10/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch sắp 

xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định công 

bố danh mục TTHC ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại địa phương. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

- Rà soát dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo đề nghị của Trung tâm 

phục vụ hành chính công tại Văn bản số 124/TT-KSTT ngày 30 tháng 8 năm 2021. 
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- Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục 

hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3167/UBND-

TTHCC ngày 06 tháng 9 năm 2021. 

- Chủ trì rà soát lãnh đạo Sở làm thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban/ 

Tổ công tác liên ngành. 

6. Phòng Đối ngoại - Hành chính:  

a) Về kinh tế đối ngoại 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai Văn bản số 5917/VPCP-QHQT ngày 

25/8/2021 của Văn phòng chính phủ về việc tình hình vận động, quản lý, sử dụng 

vốn ODA 6 tháng đầu năm 2021. 

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành “Quy chế về vận động, quản 

lý và sử dụng 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 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum”. 

- Thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt “Chương trình Cải thiện 

cuộc sống và Tình trạng dinh dưỡng của trẻ thông qua cải thiện cuộc sống nông 

thôn với cách tiếp cận đa ngành tại tỉnh Kon Tum”. 

b) Về công tác hành chính 

- Tổng hợp, tham mưu ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ của Sở năm 2021. 

- Báo cáo tình hình hoạt động của đường dây nóng, hộp thư điện tử. 

- Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định 

phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý III/2021. 

- Xin chủ trưởng và đề nghị bố trí vốn sửa chữa xe ô tô mang biểu số 

82A:000.26 trong dự toán chi ngân sách năm 2022. 

- Báo cáo kê khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021. 

- Rà soát lại dự toán năm 2022 và số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2022; Thảo luận dự toán ngân sách của Sở năm 2022 tại Sở Tài chính. Hoàn 

chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 sau khi làm việc với Sở Tài chính, phối hợp 

với bộ phận có liên quan hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ dự toán ngân sách năm 2022 

gửi Sở Tài chính.  

- Đề xuất hướng sửa chữa hoặc hoàn trả xe cho cơ quan có thẩm quyền đối 

với ô tô biển số 82B-0777. 
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- Chủ trì tham mưu điều chỉnh Quy chế hoạt động của Sở và Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Sở. 

- Rà soát nghiệm thu Phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum theo Văn bản số 2227/BCĐTĐT-GM ngày 29 tháng 8 năm 2021 

của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Kon 

Tum.  

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

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy trình thực hiện thủ tục đầu tư từ khâu 

khảo sát, chấp thuận chủ trương đến khâu thực hiện dự án để làm cơ sở triển khai 

đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh  

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị 26/CT-TTg 

Quý III/2021. 

8. Thanh tra:  

- Tiếp tục thực hiện cuộc thanh tra tại UBND huyện Ngọc Hồi và các đơn vị 

trực thuộc. 

- Phối hợp Phòng Đăng ký kinh doanh triển khai thực hiện kiểm tra việc chấp 

hành thực hiện Luật Doanh nghiệp đối với một số Doanh nghiệp theo Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2021. 

- Báo cáo định kỳ quý III hoặc 6 tháng đầu năm về công tác thanh tra; tiếp 

dân; khiếu nại, tố cáo theo quy định và công văn đôn đốc các đơn vị thực hiện các 

kiến nghị của Kết luận thanh tra tại UBND huyện Đăk Hà và các đơn vị trực thuộc. 

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

- Triển khai thực hiện gói thầu KT-Cs-09B: Tư vấn kiểm toán độc lập (giai 

đoạn 2). 

- Xử lý các công việc liên quan đến  gói thầu KT-Cw-01 Nâng cấp tỉnh lộ 

675A đoạn từ Km22 -Km56+401,48 (bao gồm 7 cầu mới) và các công trình có 

liên quan: (1)  phối hợp với ADB để trao thầu; (2) Làm việc với UBND huyện Ia 

H'Drai nội dung điều chỉnh tuyến để phù hợp với hiện trạng;  

- Báo cáo UBND tỉnh về chuyến đợt đánh giá dự án trực tuyến của Đoàn 

đánh giá của ADB và 04 tỉnh dự án về đánh giá tình hình hoạt động dự án. 

- Giám sát hiện trường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ; xử lý kỹ thuật 

bổ sung khối lượng các hạng mục ngoài hợp đồng theo Hồ sơ thiết kế của gói thầu 

KT-Cw-02: Nâng cấp tỉnh lộ 675A đoạn từ Km69+803,54 - Km94+591,91 (bao 

gồm 3 cầu mới) và các công trình có liên quan. 

10. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp: 
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- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tuyên truyền, quảng bá danh mục dự 

án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 như triển khai xây dựng bản đồ số các địa 

điểm đầu tư; xây dựng bản mô tả danh mục dưới dạng file điện tử để thuận tiện 

truy cập, chia sẻ thông tin đến các nhà đầu tư. 

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

như: (1) Hoàn thiện, trình ban hành bộ tài liệu hướng dẫn quy trình viết dự án ý 

tưởng khởi nghiệp; (2) Phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp đào 

tạo khởi nghiệp năm 2021. 

- Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch Tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về pháp 

luật kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Báo cáo kê khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 

- Tham gia thảo luận dự toán ngân sách năm 2022. 

11. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 98:  

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

- Xây dựng kế hoạch; chuẩn bị nội dung; tổ chức họp Ban chỉ đạo 98. 

12. 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. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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