
 
 

UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

–––––––– 

Số:         /KH-BQLKKT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Kon Tum, ngày       tháng        năm           

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, 

các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2022. 

 

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN 

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum; 

 Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra 

doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

 Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định có liên quan của doanh nghiệp trên 

địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum 

(viết tắt là KKT, các KCN) nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 

các dự án đầu tư tại KKT, các KCN. 

- Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt 

động SXKD tại KKT, các KCN tỉnh Kon Tum. Phối hợp tham mưu đề xuất cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý, khắc phục, tháo gỡ những tồn tại, vướng 

mắc và những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp theo quy định hiện hành để 

sớm đưa các dự án, công trình vào hoạt động có hiệu quả. 

2. Yêu cầu:  

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/05/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp. 

- Quá trình kiểm tra phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phải 

tiến hành nhanh, gọn theo quy định của pháp luật; bảo đảm theo đúng nội dung, 

thời hạn ghi trong kế hoạch.  



 
 

- Nội dung kiểm tra đảm bảo yêu cầu chính xác, khách quan, trung thực, 

công khai dân chủ nhưng không làm cản trở đến hoạt động bình thường của tổ 

chức, cá nhân có liên quan và thực hiện nghiêm túc bảo mật thông tin và chế độ 

báo cáo. 

- Kết thúc quá trình kiểm tra, tổng hợp báo cáo theo quy định; đề xuất 

những doanh nghiệp sai phạm để xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định. 

III. NỘI DUNG 

1. Đối tượng kiểm tra: Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(Có danh sách kèm theo). 

 Theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum thì trên địa bàn KKT, các KCN có 

33 doanh nghiệp, Kế hoạch lần này gồm 20 doanh nghiệp, vì 01 doanh nghiệp 

trùng đối tượng thanh, kiểm tra1; 03 doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động dự 

án2; 03 doanh nghiệp đã được Ban quản lý Khu kinh tế kiểm tra, giám sát trong 

quý II năm 20223; 01 doanh nghiệp thực hiện dự án nằm ngoài phạm vi quản lý 

của BQLKKT4; 01 doanh nghiệp đã trả mặt bằng kinh doanh5; 04 doanh nghiệp 

thuộc đối tượng Thanh tra6 (BQLKKT đã có VB gửi Thanh tra Sở TNMT)... nên 

không tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch năm 2022. 

2. Nội dung kiểm tra:  

- Nội dung: kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư, đất đai, môi 

trường và các quy định có liên quan. Nội dung kiểm tra cụ thể từng dự án có tại 

Lịch kiểm tra gửi kèm. 

- Phạm vi kiểm tra: Từ khi triển khai thực hiện đầu tư dự án cho đến nay. 

3. Thành phần Đoàn kiểm tra:  

- Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum - Trưởng đoàn 

- Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư - Phó Trưởng đoàn; chuyên viên: 02 

người 

- Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng, tài nguyên, môi trường - Phó Trưởng 

đoàn; chuyên viên: 02 người 

- Mời đại diện phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố liên quan 

nội dung kiểm tra, UBND xã/phường nơi có dự án đầu tư của doanh nghiệp được 

kiểm tra. 

                                                           
1 Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I; 
2 Công ty CP in và bao bì Kon Tum; Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại SH; Công ty TNHH MTV Tân 

Tân Phú Kon Tum. 
3 Chi nhánh Công ty CP địa ốc – Thương mại và xây dựng Thành Ngọc; Công ty TNHH MTV XNK và Đầu tư 

NLN Đông Dương; Công ty TNHH Nhân Thành – 10B;  
4 Công ty TNHH Nhân Thành Bờ Y;  
5 Công ty TNHH MTV Nguyên Hồng Kon Tum;  
6 Công ty TNHH năng lượng DIC; Công ty TNHH Vương Bảo Ngọc; Công ty TNHH thương mại và vận tải Quốc 

Huy; Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai,  



 
 

4. Thời gian, địa điểm kiểm tra, tổng hợp, báo cáo:  

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 15/9/2022 (Thời gian 

kiểm tra cụ thể từng đơn vị Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ thông báo sau) 

- Địa điểm kiểm tra: Tại địa điểm dự án đầu tư của doanh nghiệp. 

- Thời gian tổng hợp, báo cáo kết quả: Trước ngày 20/9/2022. 

5. Đối với đơn vị được kiểm tra, giám sát, đánh giá:  

- Doanh nghiệp khi nhận được Lịch kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài 

liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; cử người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra. Trường hợp cử người khác làm việc 

phải có giấy ủy quyền. 

- Chuẩn bị nội dung báo cáo theo nội dung kiểm tra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý đầu tư:  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, 

môi trường và các đơn vị liên quan làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra 

doanh nghiệp theo kế hoạch này. 

- Phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả với 

lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.  

2. Phòng Quản lý Xây dựng, Tài nguyên, Môi trường:  

Chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đầu tư và các đơn vị liên quan thực 

hiện kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung Phòng phụ trách. Cử công chức tham 

gia Đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổng hợp, báo cáo và đề xuất xử 

lý theo phần việc phụ trách. 

3. Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế: Bố trí phương tiện đi kiểm tra; 

chế độ công tác phí,... theo quy định. 

4. Thành viên Đoàn kiểm tra chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được 

phân công, chịu trách nhiệm về phần việc đảm nhiệm; kết thúc đợt kiểm tra, tổng 

hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất hướng xử lý. 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc quá trình làm 

việc gặp khó khăn vượt thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh để xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Các doanh nghiệp theo lịch kiểm tra (t/h); 

- Thanh tra tỉnh (đ/b); 

- Lãnh đạo BQLKKT (b/c);   

- UBND TP Kon Tum, UBND huyện Ngọc Hồi;      

- UBND các xã: Pờ Y, Đắk Sú, Đắk Nông; Thị 

trấn Plei Kần (p/h); 

- UBND các phường: Lê Lợi, Nguyễn Trãi (P/h); 

- Phòng QLĐT; XDTNMT (t/h);                                                                 

- Lưu: VT, QLĐT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

Vũ Mạnh Hải 
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