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 Thực hiện văn bản số 1807/SNV-CCVC ngày 20/7/2021 của Sở Nội vụ 

về việc báo cáo số liệu để phối hợp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

trên địa bàn toàn tỉnh năm 2020. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo, cung cấp 

số liệu như sau:  

1. Kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2020 (theo quy định tại Điều 36, 37, 38 và 39 của Nghị 

định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ): 

 Thực hiện Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh. Theo đó, các tổ chức hành chính gồm 

Văn phòng và các phòng chuyên môn giảm từ 06 phòng xuống còn 04 phòng và 

tương đương. Ban quản lý Khu kinh tế đã rà soát, sắp xếp lại biên chế, điều 

động, bố trí công chức cho các phòng đảm bảo theo quy định tại khoản 4, điều 

65 của Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy 

định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Do vậy, năm 2020 Ban quản lý 

Khu kinh tế chưa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, vì lý do số công 

chức mới được điều động, bố trí sắp xếp vào các phòng, đơn vị chưa đủ thời 

gian để chuyển đổi. 

 Năm 2021, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-

BQLKKT ngày 05/02/2021 chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 đối với 06 

trường hợp. 

 2. Tình hình, kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra vụ việc liên quan đến tham nhũng trên địa bàn tỉnh (theo 

quy định tại các Điều 76, 77, 78, 79 và 80 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP): 

 Năm 2020, tại Ban quản lý Khu kinh tế không có vụ việc liên quan đến 

tham nhũng. 

3. Cung cấp các nội dung công khai liên quan đến công tác cán bộ theo 

quy định: 

Ban quản lý Khu kinh tế công khai, minh bạch theo quy định của pháp 

luật về các nội dung: Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và công dân; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh 



phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị; việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung thuộc trường 

hợp phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Hình thức công khai 

theo quy định. Cụ thể: 

- Công khai công tác tuyển dụng, đường dẫn: http://kkt-

kontum.com/thong-bao-tuyen-dung.p-2122.html; 

- Công khai công tác quy hoạch cán bộ; thông tin luân chuyển, điều 

động; bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, đường dẫn: 

http://kkt.kontum.gov.vn/cung-cap-thong-tin.p-2251.html. 

  Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo, cung cấp số liệu để Sở Nội vụ tổng 

hợp./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,VP. 
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Vũ Mạnh Hải 
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