
DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM  

THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

 

Số TT Lĩnh vực/Tên TTHC 

Căn cứ pháp lý tiếp nhận và trả kết quả 

tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum 

Lý do không tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

Kon Tum 

I. Lĩnh vực tài nguyên 

01 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua đấu giá quyền sử dụng đất (đối 

với quỹ đất đã được UBND tỉnh 

Kon Tum giao Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum tại Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y ).  

Điểm d, khoản 1, Điều 53 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chinh 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đất đai: “Trách nhiệm quản lý đất 

đai của Ban Quản lý khu kinh tế: Quy định 

trình tự, thủ tục hành chính về đất đai tại 

khu kinh tế”. 

Do TTHC này Bộ Tài nguyên và Môi 

trường không công bố TTHC thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ; Chủ tịch 

UBND tỉnh không công bố.  

II. Lĩnh vực xây dựng 

01 

Thủ tục thẩm định dự án/dự án 

điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế 

cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh. 

Điểm d, khoản 4, Điều 2 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 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 28/11/2018 của 

UBND tỉnh Kon Tum): “Ủy ban nhân dân 

tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế 

thực hiện các nhiệm vụ: Thẩm định dự án 

và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản 

Do trong Quyết định công bố TTHC 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây 

dựng, cũng như trong Quyết định của 

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về công 

bố TTHC ngành xây dựng trên địa bàn 

tỉnh, không có tên cơ quan thực hiện 

(BQL) đối với 03 TTHC này. 

02 

Thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ 

thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều 

chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng điều chỉnh 

của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật. 



03 

Thẩm định thiết kế, dự toán xây 

dựng/thiết kế, dự toán xây dựng 

điều chỉnh. 

lý công trình xây dựng chuyên ngành với 

các dự án, công trình trong Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp...” 

III. Lĩnh vực thương mại 

01 

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa Mẫu D (Áp dụng trường hợp 

đã đăng ký thương nhân tại KCN, 

KKT tỉnh Kon Tum) 

 

BQLKKT tỉnh Kon Tum được Bộ Công 

thương ủy quyền tại Phụ lục số X Danh 

mục các tổ chức cấp C/0 (Ban hành kèm 

theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 

03/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Công 

thương). 

Do TTHC này không thuộc thẩm 

quyền công bố của Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

 


