
UBND TỈNH KON TUM 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:        /BQLKKT-QLĐT 

Về việc phối hợp trong công tác 

thanh tra, kiểm tra hoạt động của 
các doanh nghiệp trong Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum, ngày      tháng      năm             

  

Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  

- Các doanh nghiệp đầu tư trong khu kinh tế, các khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Trong thời gian qua, việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các doanh 

nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp của các cơ 
quan chức năng theo đúng kế hoạch; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh 
nghiệp đã có chuyển biến tích cực, góp phần đưa các hoạt động quản lý nhà nước 

và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đi vào trật tự, kỷ cương; hạn chế được 
sự trùng lặp, chồng chéo về nội dung, về thời điểm, thời gian và đối tượng thanh 

tra, kiểm tra giữa các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một 
số đơn vị chức năng chưa có sự phối với Ban quản lý Khu kinh tế trong việc thanh 

tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, khu công nghiệp  theo 
quy định(1):  

- “Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế là cơ quan đầu mối quản lý 
hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm 
vụ chuyên môn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp và 

lấy ý kiến tham gia của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, đảm bảo cho 
hoạt động quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế thống nhất, 
tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy 

định của pháp luật”. 

- “Công tác thanh tra, kiểm tra 

1. BQLKKT tỉnh có trách nhiệm: 
a) Làm đầu mối giám sát các hoạt động liên quan của các doanh nghiệp 

đã đầu tư, hoạt động trong khu kinh tế, khu công nghiệp; 
b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội 

dung theo giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy phép và các loại giấy tờ khác 
                                                 
(1)Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh 

tế (nay được thay thế bằng Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày28/5/2022); Quyết định số 04/2017/QĐ- UBND 

ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế phối hợp làm việc giữa Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan.   



đã cấp cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thông qua việc giải quyết các thủ tục hành 
chính theo thẩm quyền và theo phân cấp, ủy quyền; 

c) Hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công 
nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết đầy đủ các thủ tục hành 
chính theo quy định gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc; hướng dẫn và tạo 

điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của 
mình theo quy định của pháp luật; 

d) Phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về đầu tư trong khu 
kinh tế, khu công nghiệp theo thẩm quyền; quyết định thu hồi giấy tờ đã cấp cho 

nhà đầu tư, doanh nghiệp tương ứng với hành vi vi phạm; yêu cầu doanh nghiệp 
dừng ngay các hành vi vi phạm và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

đ) Phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm theo thẩm quyền 
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế 

hành chính, bắt buộc khắc phục sự cố và các biện pháp xử lý khác.  
e) Phối hợp với cơ quan thanh tra có thẩm quyền hoặc sở chuyên ngành 

hoặc đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan khi 
triển khai quyết định hoặc kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại BQLKKT tỉnh hoặc 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đang hoạt động trong khu kinh tế, khu công 
nghiệp. 

2. Cơ quan thanh tra có thẩm quyền, các sở chuyên ngành có liên quan 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì phối hợp với BQLKKT tỉnh tiến 
hành thanh tra, kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện các kết luận, 

kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra”. 

Để khắc phục tình trạng trên, Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị các các sở, 

ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

Khi triển khai công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp , 

triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, 
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế 

theo quy định nêu trên, để đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước đối với khu 
công nghiệp, khu kinh tế thống nhất, tránh chồng chéo gây phiền hà; đồng thời 

tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.  

Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị quý đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lãnh đạo BQLKKT; 
- Lưu VT, QLĐT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Vũ Mạnh Hải 
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