
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA 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 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả họp giao ban ngày 10-5-2022 
 

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

trung tâm ngày 10 tháng 5 năm 2022; 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 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022; 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. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư tiếp tục triển khai thực 

hiện theo Kế hoạch số 964/KH-SKHĐT ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum.  

2. Phòng Tổng hợp Quy hoạch 

- Phối hợp các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động tham gia các nội dung, 

lĩnh vực do phòng phụ trách đối với các nội dung tích hợp của quy hoạch tỉnh; 

trong đó chú ý rà soát các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất quốc 

phòng, an ninh (kể cả đất do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng quản lý). Đôn đốc 

đơn vị tư vấn hoàn thiện nội dung, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch tỉnh 

trong tháng 5/2022. 

- Tham mưu kế hoạch tổ chức giao ban ngành Kế hoạch - Đầu tư giữa Sở Kế 

hoạch và Đầu tư với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố. 

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

- Thường xuyên rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề 

xuất phương án xử lý theo quy định. 

- Tham mưu triển khai Hệ thống giám sát, theo dõi quản lý tiến độ dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến tổ chức Hội nghị để đánh giá 

kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và công bố xếp hạng chỉ số 

DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh năm 2021. Tham mưu 

triển khai xây dựng kế hoạch triển khai chỉ số DDCI năm 2022. 
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4. Thanh tra Sở: Xây dựng kế hoạch và thực hiện cuộc liên ngành thanh tra 

toàn diện 27 dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông theo Quyết định số 

314/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh theo hướng đẩy nhanh tiến độ, 

rút ngắn thời gian thực hiện. 

5. Phòng Đối ngoại, Hành chính: 

- Rà soát triển khai kế hoạch sửa xe ô tô, chủ động đề xuất sửa chữa bàn ghế 

tại các phòng họp, hội trường.  

- Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định. 

- Trên cơ sở thống nhất chủ trương tiếp nhận dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Văn bản số 1240/UBND-NC ngày 28/4/2022, đôn đốc, nhắc nhở Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh khẩn trương phối hợp với nhà tài trợ (tổ chức ASIF Australia Limited) và 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ dự án để thẩm 

định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt và triển khai các 

bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành về dự án có cấu phần xây 

dựng. 

6. Phòng Kinh tế ngành:  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Khoa giáo, Văn xã tham mưu triển khai Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ 

chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Phối hợp UBND thành phố hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án tổng thể giãn 

dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum, gắn 

với tái định canh, định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon 

Tum. 

7. Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh: phối hợp với các 

địa phương rà soát, nắm thông tin về lĩnh vực chế biến lâm sản, chế biến dược 

liệu theo định hướng của lãnh đạo tỉnh (đề xuất địa điểm xây dựng nhà máy tại 

Khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện có; gắn với vùng nguyên liệu...) để quảng 

bá, thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới. 

8. Ban quản lý Dự án hỗ trợ phát triển Khu vực biên giới tỉnh Kon Tum 

chuẩn bị đầy đủ thông tin phục vụ kiểm toán nhà nước, khu vực XII, nhất là kết 

quả xử lý những tồn tại đã kiểm toán đã chỉ ra trong các kết luận kiểm toán năm 

2020 trở về trước. 

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022 

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở: 

- Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
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- Làm việc với Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII. 

- Tham mưu triển khai Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 

2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia. 

- Kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công tại các huyện, thành 

phố. 

- 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 năm 2021. 

- Tham mưu tổ chức đối thoại doanh nghiệp. 

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” tại tỉnh 

Bình Định. 

- Hoàn thiện cuộc thanh tra về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện cuộc liên ngành thanh tra toàn diện 27 dự 

án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông. 

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

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:  

- Đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng tổng hợp, xây dựng Báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương trong nước. 

- Làm việc với Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII. 

- Hoàn thiện phương án, kế hoạch tổ chức giao ban ngành Kế hoạch - Đầu 

tư giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành 

phố. 

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị 

“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh kinh tế trong điều 

kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế 

quốc tế” đối với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 6 năm 2022. 

2. Phòng Kinh tế ngành:  
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- Chủ trì, phối hợp với phòng Khoa giáo văn xã triển khai các nhiệm vụ liên 

quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia: (1) Tham mưu UBND tỉnh triển khai 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; (2) Tham 

mưu Quy định về lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng 

nội dung, nhiệm vụ và Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện các CT MTQG (sau khi có hướng dẫn của Trung 

ương); (3) Tham mưu cấp có thẩm quyền giao kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-

2025 và năm 2022 (sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch). 

- Phối hợp UBND thành phố hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án tổng thể giãn 

dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum, gắn 

với tái định canh, định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum 

(sau khi UBND thành phố tiếp thu, giải trình và hoàn thiện lại Đề án). 

- Thẩm định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông. 

- Thẩm định Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2022 

của các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu, tiếp và làm việc 

với Đoàn công tác do Đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 

quốc gia và Tổng cục Môi trường tổ chức. 

3. Phòng Khoa giáo văn xã: 

- Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

- Phối hợp đề xuất, tham mưu xây dựng Kế hoạch 05 năm thực hiện 

CTMTQG giảm nghèo bền vững và CTMTGQ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Tham mưu văn bản gửi đến các tập đoàn lớn khảo sát thông tin về nhu cầu 

tuyển dụng lao động trong thời gian đến. 

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

Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu 

tư công trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

5. Phòng Đăng ký kinh doanh:  

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. 

6. Phòng Đối ngoại - Hành chính:  

a) Về kinh tế đối ngoại 
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- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp 

chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” tại tỉnh Bình 

Định. 

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đối với các nội dung có liên quan phục vụ 

tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 

thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên (Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh đang xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy). 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành “Quy 

chế 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” gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét ban 

hành. 

- Trên cơ sở thống nhất chủ trương tiếp nhận dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Văn bản số 1240/UBND-NC ngày 28/4/2022, đôn đốc, nhắc nhở Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh khẩn trương phối hợp với nhà tài trợ (tổ chức ASIF Australia Limited) và 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ dự án để thẩm 

định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt và triển khai các 

bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành về dự án có cấu phần xây 

dựng. 

- Thẩm định trình UBND tỉnh cho chủ trương tiếp nhận và quyết định phê 

duyệt đối với khoản viện trợ phi dự án “Tài trợ hiện vật cho các đối tượng là người 

khuyết tật, mồ côi, nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 

- Tham gia ý kiến về việc Đoàn công tác CEO toàn cầu Tập đoàn De Heus 

làm việc tại địa phương. 

b) Về công tác hành chính 

- Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể và cá 

nhân năm 2021. 

- Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Rà soát triển khai sửa xe ô tô, chủ động đề xuất sửa chữa bàn ghế tại các 

phòng họp, hội trường...  

- Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. 

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

- Báo cáo rà soát, đánh giá và làm rõ yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến kết quả của từng chỉ số thành phần 

trong Chỉ số PCI năm 2021; Tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 

tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh 
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và công bố xếp hạng chỉ số DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương thuộc 

tỉnh năm 2021. 

- Thường xuyên rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề 

xuất phương án xử lý theo quy định. 

- Tham mưu triển khai Hệ thống giám sát, theo dõi quản lý tiến độ dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến tổ chức Hội nghị để đánh giá 

kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và công bố xếp hạng chỉ số 

DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh năm 2021. Tham mưu 

triển khai xây dựng kế hoạch triển khai chỉ số DDCI năm 2022. 

8. Thanh tra:  

- Hoàn thiện cuộc thanh tra về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân xây 

dựng kế hoạch và thực hiện cuộc liên ngành thanh tra toàn diện 27 dự án đầu tư 

trên địa bàn huyện Kon Plông theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 

của UBND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh tham mưu lãnh đạo Sở 

thành lập Đoàn kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp. 

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

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện từ nay đến kết thúc dự án để triển 

khai thực hiện đúng tiến độ. 

- Báo cáo UBND tỉnh về kết làm việc với Đoàn ADB. 

- Ký hợp đồng gói thầu KT-Cs-09B: Tư vấn kiểm toán độc lập (giai đoạn 2). 

- Chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm toán nhà nước, nhất là kết quả xử lý những 

tồn tại đã kiểm toán đã chỉ ra trong các kết luận kiểm toán năm 2020 trở về trước. 

10. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân tham 

mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại hằng tháng với doanh nghiệp để gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị gian hàng triển lãm 

phục vụ Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022”. 
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- Xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập năm 2023. 

- Tham mưu nội dung phối hợp Sở Ngoại vụ về Công hàm số 220-2022 ngày 

27 tháng 4 năm 2022 của Đại sứ quán Úc về Bản thoả thuận Hợp tác về việc thành 

lập Diễn đàn đổi mới sáng tạo Khu vực Tây Nguyên. 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các huyện rà soát danh mục thu hút đầu tư 

giai đoạn 2021-2025 và cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội 

đầu tư. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị triển khai các hoạt động về khởi 

nghiệp: Tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm… 

- Phối hợp với các địa phương rà soát, nắm thông tin về lĩnh vực chế biến 

lâm sản, chế biến dược liệu theo định hướng của lãnh đạo tỉnh (đề xuất địa điểm 

xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện có; gắn với vùng 

nguyên liệu...) để quảng bá, thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới. 

11. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum: 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chuẩn bị nội dung các cuộc họp định 

kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và đôn đốc các đơn vị, địa phương hỗ trợ nhà 

đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư dự án, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện, nhất là các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

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 và Hỗ 

trợ khởi nghiệp 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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