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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19/2021/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 28 tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 

33/TTr-BQLKKT ngày 14 tháng 6 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 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, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, Điều 1 như sau: 

“1. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý 

Khu kinh tế) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định tại Nghị định 

số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản 

lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các văn bản pháp luật có liên quan; quản lý 

và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu 

tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp; thực hiện cơ 

chế hành chính “một cửa tại chỗ”. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, 

chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của 

các bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT ngày 

28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu kinh tế”.  

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; 

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 7 năm 

2021./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Ngọc Tuấn 
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