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LỜI GIỚI THIỆU  
 

Kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (1999 

– 2019), nhằm ghi lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho 

các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức tiếp nối của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh để nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, 

Nhà nước và trước Nhân dân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được 

giao. 

Cuốn lịch sử Ban Quản lý Khu kinh tế được biên soạn trên cơ sở sưu 

tầm, hệ thống hoá nguồn tư liệu phong phú, với sự đóng góp tâm huyết của tập 

thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nhiều năm công tác gắn bó với Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Nội dung chính bao gồm 2 chương, 5 phần 

tập trung trình bày về các giai đoạn lịch sử phát triển của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum:  

- Giai đoạn Dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y 

(1999-8/2005); 

-  Giai đoạn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Thủ 

tướng Chính phủ (9/2005-12/2009);  

- Giai đoạn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum (2004-

12/2009); 

- Giai đoạn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (2010 đến 2020). 

Ngoài nội dung chính, trong thời gian tới sẽ còn tập hợp những bài viết 

chia sẻ kinh nghiệm và tình cảm qua những câu chuyện, sự kiện đáng nhớ về 

hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Chúng tôi mong muốn 

cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về quá trình hình thành và phát 

triển của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum qua các giai đoạn cũng như 

những suy nghĩ, kinh nghiệm, tình cảm của các thế hệ cán bộ, công chức, viên 

chức của cơ quan, đơn vị. 

Việc sưu tầm, biên soạn cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. 

Ban Biên soạn rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân tình và cụ thể 

của tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. 

-------------------------------------
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CHƯƠNG I 

VÀI NÉT VỀ VÙNG ĐẤT CON NGƯỜI TỈNH KON TUM 

 

Kon Tum nằm ở bắc Tây Nguyên, trong toạ độ địa lý từ 100020'15" đến 1080 

32'30" kinh Đông và từ 139055'10" đến 159027'15" vĩ Bắc, phía Bắc giáp tỉnh 

Quảng Nam (ranh giới 142 km); phía Nam giáp tỉnh Gia Lai (203 km), phía Đông 

giáp Quảng Ngãi (74 km), phía Tây giáp hai nước Lào và Campuchia (biên giới 

dài hơn 280,7 km).  

 Kon Tum thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên. Điều kiện khí 

hậu trong khu vực tương đối khắc nghiệt với hai mùa mưa nắng khá cực đoan. 

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11, gió chủ yếu theo hướng Tây Nam.  

Mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, gió chủ yếu theo hướng đông bắc. Độ 

ẩm thấp, nhất là vào khoảng tháng 3. Phần lớn tỉnh Kon Tum nằm ở phía tây dãy 

Trường Sơn, địa hình thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Nhìn chung, địa 

hình rất đa dạng và phức tạp, với nhiều kiểu địa hình núi cao, núi trung bình, núi 

thấp và vùng thung lũng đan xen nhau, là tỉnh rất đa dạng về cấu trúc địa chất và 

khoáng sản. Rừng và đất rừng Kon Tum giàu tiềm năng cung cấp gỗ, lâm sản, có 

giá trị phòng hộ môi trường và tính đa dạng sinh học đã tạo nên nhiều vùng sinh 

thái phong phú.  

Nằm ở vùng ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia là nơi hội tụ của 

các Quốc lộ: 40, 14, 14C, 24 nên có vị trí quan trọng về đầu mối giao lưu kinh tế. 

Nằm ở ngã ba Đông Dương có đường biên giới với hai nước Lào và Campuchia, 

mặt khác nằm vào đoạn gần cuối dãy Trường Sơn, núi non hiểm trở bao quanh, 

vì vậy Kon Tum có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về mặt quốc phòng đối 

với vùng Tây nguyên, Duyên hải Miền Trung và cả nước. 

Trong chiến lược phát triển hệ thống cảng biển miền trung (Liên Chiểu, Dung 

Quất, khu kinh tế mở Chu Lai) được nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới; cửa 

khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi được xây dựng và nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, cùng 

với việc xây dựng và nâng cấp các quốc lộ 40, 24, 14, 14C tỉnh Kon Tum sẽ trở 

thành khu vực khởi đầu hội nhập, một địa điểm trung chuyển quan trọng trên 

tuyến hành lang thương mại quốc tế nối từ Mianma - Đông bắc Thái Lan - Nam 

Lào với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Miền Trung và Đông Nam Bộ. Đây là 

tuyến hành lang thương mại Đông - Tây ngắn nhất thông qua cửa quốc tế khẩu 

Bờ Y.  

Kon Tum cách không xa khu vực phát triển của Miền Trung (từ Kon Tum 

đến Đà Nẵng 300 km theo quốc lộ 14; Kon Tum đến Dung Quất khoảng 150 km) 

sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi thu hút vào sự phát triển và chịu ảnh hưởng lớn 

của những khu vực phát triển này trong quá trình giao lưu kinh tế, tiếp nhận những 

kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị 

trường tiêu thụ, thu hút đầu tư. Song đây cũng là những thách thức lớn trong định 

hướng phát triển kinh tế, chiếm lĩnh thị trường, gắn ổn định phát triển kinh tế với 
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giữ vững an ninh quốc phòng của một vùng ngã ba biên giới có tầm khống chế 

lớn của Tây Nguyên.  

Tỉnh Kon Tum có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó có 6 dân 

tộc tại chỗ là: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ-Triêng, Rơ Măm và Brâu. Mỗi dân 

tộc đều có tập quán và phong tục, đời sống văn hóa phong phú, và đều ra sức 

phát huy những giá trị truyền thống trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng quê hương,  

theo thời gian, mỗi dân tộc đều đạt được những bước tiến quan trọng, tích cực 

hội nhập vào dòng chảy lịch sử hào hùng của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.  

So với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, Kon Tum có qui mô dân số nhỏ 

(hơn 540.000 người), mật độ dân số còn thấp khoảng 56 người/km2. Thu nhập 

bình quân đầu người năm 2018 đạt 37,35 triệu đồng/năm (tăng 7,4% so với năm 

2017), diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 18,61m2, trong đó thành phố Kon 

Tum đạt 24,23m2 cao nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu 

kiên cố và đơn sơ là 10,01% cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước 6,86%... 

Với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Kon 

Tum, với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh 

có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ, 

công nghiệp, xây dựng, nông lâm nghiệp. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng 

đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân phấn khởi 

tích cực lao động sản xuất xóa đói, giảm nghèo; áp dụng những tiến bộ kỹ thuật 

trong lao động sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng. Đời sống vật chất và tinh 

thần của người dân được cải thiện. Công tác định canh, định canh ngày càng phát 

huy kết quả. Hệ thống giáo dục có bước phát triển mới, gồm giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tạo điều kiện cho hầu hết trẻ em 

trong độ tuổi được cắp sách tới trường.  

 

CHƯƠNG II 

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

(GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1999-2020) 

 

PHẦN I 

DỰ ÁN PHÁT TRIỂ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC CỬA KHẨU BỜ Y 

(1999-2005) 

  

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Khu vực cửa khẩu Bờ Y có vị trí địa lý, chính trị đặc biệt quan trọng trong 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nhận thức được tầm 

quan trọng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành nghiên cứu 

xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực này, đồng thời thành lập 

Ban chỉ đạo xây dựng dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các 

sở, ngành tham mưu triển khai thực hiện như: Xây dựng Đề án; lập bản đồ quy 
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hoạch; xin ý kiến của các tỉnh liên quan, các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, 

Quốc hội.... 

Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngày 13 tháng 10 năm 1998 Ủy ban nhân dân 

tỉnh có Tờ trình số 70/TT-UB đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án phát 

triển kinh tế -xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y – Ngọc Hồi – Kon Tum và  được Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 05/01/1999 phê 

duyệt dự án phát triển kinh tế -xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y – Ngọc Hồi – Kon 

Tum, bao gồm các xã Sa Loong, Bờ Y, Đăk Sú, Đăk Nông, Đăk Dục và thị trấn 

PleiKần, quy mô mặt bằng cửa khẩu 400 ha. Với mục tiêu: 

- Về kinh tế: Phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu Bờ Y thành một cửa khẩu 

quốc tế và là đô thị biên giới, hình thành một đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng 

trước hết là Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung. Mở rộng hợp tác 

với Lào, Cam-pu-chia, Đông Bắc Thái Lan và Mianmar thông qua tăng cường 

xuất nhập khẩu; hỗ trợ đường ra biển Đông đối với các nước này; Phát triển 

thương mại và du lịch; chuyển tải hàng hoá giữa các nước tạo thuận lợi cho việc 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum và khu vực Tây Nguyên, duyên hải 

miền Trung, Đông Nam Bộ; Hỗ trợ phát triển công nghiệp trong nước, mở rộng 

thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ, 

duyên hải miền Trung sang thị trường Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan; Nâng cấp 

cửa khẩu Bờ Y thành khu vực trung chuyển hàng hoá, giao lưu quốc tế tác động 

đối với kinh tế tỉnh Kon Tum trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng 

cường liên kết giữa các khu vực góp phần vào quá trình hoà nhập kinh tế; Tăng 

cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên giải quyết các vấn đề đường giao 

thông, trạm kiểm soát liên hợp, chợ cửa khẩu, trạm y tế, cấp thoát nước, cấp điện, 

tài chính, ngân hàng và thông tin liên lạc. 

- Về xã hội và môi trường: Quy hoạch, bố trí sắp xếp hợp lý dân cư tại chỗ 

và người từ các vùng khác chuyển đến khu vực cửa khẩu, ổn định đời sống đồng 

bào các dân tộc; Tạo việc làm, mở rộng diện người trong độ tuổi lao động có việc 

làm, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tiếp cận với phương thức sản xuất và 

công nghệ mới; Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, 

bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn nguồn nước, đa dạng sinh học. Phấn đấu đến 

năm 2010 giải quyết cơ bản các hộ nghèo, đảm bảo nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc, 

ở, đi lại, học tập và chữa bệnh nhằm nâng cao đời sống của đồng bào. Xây dựng 

xã hội công bằng văn minh, nếp sống lành mạnh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn 

hoá dân tộc, xoá bỏ các hủ tục, tệ nạn xã hội. 

- Về an ninh, quốc phòng: Thực hiện chiến lược xây dựng kinh tế gắn kết 

với củng cố an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ 

quyền quốc gia. Đặc biệt tạo ra sức mạnh tổng hợp tại chỗ cho công tác quản lý, 

bảo vệ và phòng thủ biên giới, củng cố và tăng cường sức mạnh của nền quốc 

phòng toàn dân. 

- Về công nghiệp: Chú trọng phát triển công nghiệp có sử dụng nguồn 

nguyên liệu tại chỗ như: chế biến cà phê, cao su, công nghiệp phục vụ xuất khẩu… 
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từng bước phát triển ngành cơ khí sửa chữa, khuyến khích phát triển sản xuất tiểu, 

thủ công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển khu vực; Thực hiện đầu tư chiều sâu, 

đổi mới thiết bị, đặc biệt là công nghiệp chế biến sản phẩm các vùng cây chuyên 

canh, sản phẩm lâm nghiệp nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ cấu kinh tế của vùng. 

Gắn công nghiệp với xuất khẩu và với nông, lâm nghiệp để thúc đẩy sản xuất phát 

triển; Tập trung phát triển công nghiệp với quy mô thích hợp, ưu tiên việc ứng 

dụng công nghệ đòi hỏi ít vốn nhưng tạo ra nhiều việc làm cho người lao động và 

góp phần công nghiệp hoá nông thôn. 

- Về nông, lâm nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 

hoá, phát huy ưu thế và tiềm năng hiện có, phù hợp với điều kiện tự nhiên của 

vùng. Chú trọng giữ gìn cảnh quan môi trường và bảo vệ hệ sinh thái, phát triển 

bền vững; Tiến hành ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm 

nghiệp, đầu tư thâm canh cao, có hiệu quả, kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp 

và công nghiệp chế biến, từng bước hiện đại hoá những khâu quan trọng để thúc 

đẩy sản xuất phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh và xuất khẩu; Từng 

bước mở rộng diện tích trồng cây cà phê, cao su, cây ăn quả, cây dược liệu và một 

số cây công nghiệp khác… theo quy hoạch. Chú trọng sử dụng hợp lý quỹ đất và 

cơ cấu quỹ đất theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng các vùng cây chuyên 

canh tạo ra tỷ suất hàng hoá nông sản với chất lượng cao; Phát triển lâm nghiệp 

nhằm tăng độ che phủ, hạn chế tiến tới xoá bỏ việc phá rừng làm nương, rẫy. Thực 

hiện giao đất, giao và khoán rừng để kết hợp làm vườn với sản xuất nông, lâm 

nghiệp. Khai thác hợp lý vốn rừng gắn với chương trình định canh, định cư, đẩy 

mạnh trồng cây phân tán, bảo vệ môi trường sinh thái kết hợp lợi ích lâm sinh. 

- Phát triển kết cấu hạ tầng: Phát triển mạng lưới đô thị phù hợp với việc 

cải tạo và nâng cấp các tuyến đường giao thông và quá trình hình thành các vùng 

sản xuất hàng hoá theo quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 

2020. Nâng cấp từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông đường bộ của các xã 

trong vùng. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc hình thành các phân khu 

chức năng của khu vực cửa khẩu; Kết hợp xây dựng giao thông với hoàn chỉnh hệ 

thống thuỷ lợi, cầu cống và các công trình phục vụ sản xuất và đời sống; Nâng 

cấp và xây dựng mới hệ thống cấp thoát nước các khu đô thị, chú trọng giải quyết 

các nhu cầu nước sạch của dân cư nông thôn. Coi trọng việc bảo vệ, khai thác 

nguồn nước; Từng bước thực hiện điện khí hoá, đầu tư phát triển lưới điện đến 

các vùng dân cư tập trung, vùng có khả năng khai thác và phát triển nông, lâm 

nghiệp để tăng tỷ suất hàng hoá. Xây dựng, nâng cấp hệ thống các trường học, 

trạm xá, bệnh viện, điểm sinh hoạt văn hoá, vui chơi giải trí nhằm đáp ứng nhu 

cầu dân sinh. Hiện đại hoá mạng lưới bưu chính viễn thông theo hướng dẫn đồng 

bộ hoá, số hoá đáp ứng yêu cầu thông tin trong nước và giao lưu quốc tế. 

- Giáo dục, khoa học, văn hoá, y tế và xã hội: Chú trọng phát triển hệ thống 

giáo dục và đào tạo, y tế, truyền thanh, truyền hình, từng bước đáp ứng nhu cầu 

phát triển sản xuất và nâng cao đời sống. Lồng ghép có hiệu quả các chương trình 

quốc gia, chương trình mục tiêu và các dự án cụ thể nhằm đạt hiệu quả thiết thực 

về kinh tế - xã hội. 
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Và đề ra những giải pháp chủ yếu: (1) Căn cứ vào nội dung của dự án phát 

triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y đã được phê duyệt, cần có những 

giải pháp đồng bộ, phù hợp, có hiệu quả nhằm huy động được nội lực và nguồn 

lực từ nước ngoài phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa 

khẩu này; (2) Thực hiện các giả pháp hợp lý sử dụng nguồn tài nguyên quý giá là 

quỹ đất, nguồn lao động, tài nguyên rừng, tài nguyên nước….; (3) Thực hiện các 

giải pháp khuyến khích để từng bước thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài 

tạo điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, mở rộng thị trường; (4) Các 

chủ đầu tư tại khu vực cửa khẩu Bờ Y được huy động vốn trong và ngoài nước 

bằng mọi hình thức thích hợp phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc 

tế để xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phù hợp 

với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Việc đầu 

tư xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng cơ sở trong khu vực cửa 

khẩu Bờ Y được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu 

tư và xây dựng của Việt Nam; (5) Các nhà đầu tư trong và ngoài nước được 

khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở 

hạ tầng tại khu vực cửa khẩu Bờ Y phù hợp với Luật Khuyến khích đầu tư trong 

nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài quyền được hưởng các ưu 

đãi theo quy chế hiện hành còn được hưởng một số ưu đãi về thuế, giảm giá thuê 

đất, thuế nhập nguyên, vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu, nhà đầu tư nước ngoài 

được xét giảm thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài; (6) Các hoạt động dịch vụ, 

thương mại được ưu tiên tại khu vực cửa khẩu gồm: Hoạt động xuất nhập khẩu, 

tạm nhập, tái xuất, vận chuyển hàng hoá quá cảnh, kho ngoại quan, cửa hàng miễn 

thuế, hội chợ triển lãm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, chợ cửa khẩu, các cơ sở 

sản xuất, gia công hàng xuất khẩu và các chi nhánh, đại diện các công ty trong 

nước và nước ngoài; (7) Ưu tiên đầu tư tập trung, dứt điểm nhằm đạt hiệu quả 

thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế và cải thiện đời sống. Thủ tục về quản 

lý cư trú và xuất nhập cảnh thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, nhưng 

phải tiến hành nhanh gọn, tại chỗ đối với cả công dân Việt Nam, công dân nước 

ngoài và đặc biệt công dân Lào khu vực biên giới đối diện với huyện Ngọc Hồi. 

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành Trung ương có liên quan phối 

hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cụ thể hóa các chính sách mà Chính phủ 

đang cho phép áp dụng thí điểm tại một số khu vực các cửa khẩu khác để áp dụng 

tại khu vực này. 

II. THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI KHU VỰC CỬA KHẨU BỜ Y – NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 

1. Thành lập Ban Quản lý dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa 

khẩu Bờ Y:   

Để có cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc trong việc triển khai Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 05/01/1999 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dự 

án phát triển kinh tế -xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y. Ngày 13/02/1999 ông 

Nguyễn Thanh Cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 437/QĐ-

UB về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và 
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kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa 

khẩu Bờ Y – Ngọc Hồi, Kon Tum. Theo đó, Ban Quản lý dự án phát triển kinh tế 

- xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y là cơ quan phối hợp của các tổ chức có liên quan 

làm đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện thống nhất quản lý hành chính nhà nước 

đối với khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y. Chịu sự lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo trực tiếp 

và toàn diện của UBND tỉnh. 

Ông Nguyễn Thế Đạt được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm làm Trưởng ban 

Ban Quản lý dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y sau 

này là Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

Đổi tên lần 1: Để phù với chức năng, nhiệm vụ được giao, vị trí của khu 

vực cửa khẩu Bờ Y và thuận lợi trong các giao dịch hành chính, ngày 21/3/2000 

bà Y Vêng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 09/2000/QĐ-UBND 

về việc đổi tên Ban Quản lý dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu Bờ 

Y – Ngọc Hồi, Kon Tum thành Ban Quản lý khu vực cửa khẩu Bờ Y – Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum. Ngày 08/01/2000, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

01/2000/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 

khu vực cửa khẩu Bờ Y. Theo quyết định, Ban Quản lý khu vực cửa khẩu Bờ Y 

là cơ quan phối hợp của các tổ chức liên quan làm đầu mối giúp UBND tỉnh thực 

hiện thống nhất quản lý hành chính nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y. 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn: (1) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y bảo đảm đúng định 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 05/01/1999 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án phát triển kinh tế -xã hội khu vực cửa khẩu 

Bờ Y và Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách đối với các khu kinh tế cửa khẩu biên giới; (2) Căn cứ quy 

hoạch phát triển tổng thể đã được UBND tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Bờ Y có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng 

phương án cụ thể để triển khai các dự án phù hợp với chính sách và điều kiện địa 

phương; (3) Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y có nhiệm vụ xây dựng quy 

chế  hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức phổ 

biến, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó; (4) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phối hợp với các bộ, ngành 

có liên quan để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước tại 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc Y; tham mưu cho UBND tỉnh hoạch định, ban hành 

một số chính sách ưu đãi đặc thù áp dụng tại khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y trên các 

linh vực sau: Thương mại – Du lịch; Dịch vụ qua khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y; 

Xuất nhập cảnh, cư trú đi lại và thông tin liên lạc; Hàng hóa xuất nhập khẩu và 

quá cảnh; Hoạt động tài chính; Phát triển công nghiệp, chế biên nông lâm sản; gia 

công lắp ráp, đóng gói hàng hóa xuất - nhập khẩu; Vận tải qua khu kinh tế cửa 

khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum; (5) Thực hiện nhiệm vụ quản lý một số dự án xây dựng 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được UBND tỉnh giao đầu tư tại khu kinh tế 

cửa khẩu Bờ Y; (6) Tham mưu cho UBND tỉnh quản lý quỹ đất xây dựng và các 

hoạt động đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế trong 



7 
 

và ngoài nước đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y; (7) Là cơ quan đầu mối 

phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Attapư (Lào) để đảm bảo hoạt động giữa 

hai khu kinh tế cửa khẩu quốc tế phù hợp hiệp định ký kết giữa Chính phủ Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

và các thỏa thuận giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Attapư (Lào); (8) Định 

kỳ báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động lên Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực 

UBND tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh trong việc tìm kiếm các nguổn vốn đầu tư 

vào khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y; (9) Kêu gọi các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần 

kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y; (10) Quản lý 

kinh phí, tài sản và đội ngũ cán bộ, công chức của Ban theo quy định của Nhà 

nước và thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao. 

Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khu vực cửa khẩu Bờ Y gồm có: Trưởng 

ban, một phó Trưởng ban và 03 phòng chuyên môn giúp việc: (1) Phòng tổ chức 

– hành chính quản trị; (2) Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, tổng hợp; (3) Thanh tra. Số 

cán bộ, công chức, hợp đồng là 12 người.   

 Đổi tên lần 2: Ngày 18/6/2001, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

26/2001/QĐ-UB về việc đổi tên Ban Quản lý khu vực cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi 

thành Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

Đổi tên lần 3: Trên cơ sở ý kiến thống nhất nâng cấp cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y, tỉnh Kon Tum thành cửa khẩu quốc tế của Văn phòng Chính phủ tại văn bản 

số 790/VPCP-NC ngày 24/2/2003 và để phù hợp với tên gọi. Ngày 24/3/2003 Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 16/2003/QĐ-UBND về việc đổi tên 

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y thành Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum (Tên gọi này được duy trì cho đến hết năm 2019) và 

Quyết định số 29/2003/QĐ-UBND ngày 18/7/2003 về ban hành Quy chế về tổ 

chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Các 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ bản giữ nguyên theo quyết định trước 

đây. Về cơ cấu tổ chức thành lập thêm Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Bờ Y 

theo Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 16/01/2003 của UBND tỉnh. Đến ngày 

10/11/2004, thành lập thêm Công ty phát triển cơ sở hạ tầng khu kinh tế theo 

Quyết định 80/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Về tổ chức - biên chế: UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt cơ cấu ngạch và 

giao biên chế tại Quyết định 431/QĐ-UB ngày 22/10/1999; Quyết định 178/QĐ-

UB, ngày 4/6/2003; Quyết định 124/QĐ-UB, ngày 22/3/2004; Ban Quản lý có 14 

biên chế quản lý hành chính và 03 biên chế sự nghiệp. Đến năm 2014, ông Đặng 

Ngọc Thuận được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

2. Những kết quả đạt được trong những năm đầu thành lập:  

Để triển khai kịp thời chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 05/01/1999 và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển khu vực cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y tại Nghị quyết 01/TU ngày 09/04/2001 về việc đẩy mạnh thực 

hiện dự án phát triển kinh tế xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y đến năm 2005 cơ bản 
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hoàn thành cơ sở hạ tầng khu trung tâm- khu kinh tế cửa khẩu và khai thác tiềm 

năng, thế mạnh về phát triển kinh tế khu vực ngã ba đông dương 3 nước Việt 

Nam- Lào- Campuchia. Trong giai đoạn đầu, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tiến 

hành nhiều hoạt động để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, đã tập trung 

xây dựng tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ và xây dựng đội ngũ cán 

bộ công chức; công tác quy hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng khu trung 

tâm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y… 

Về phía tỉnh, tại Hội nghị tháng 8-2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục 

chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương tiến hành một số biện pháp cụ thể để đẩy 

mạnh việc thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y – Ngọc Hồi. Trước mắt, trong tháng 8 năm 2002 công bố công khai quy 

hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y- Ngọc Hồi- Kon Tum theo 

Quyết định số 1369/TTg ngày 18/10/2001 Thủ tướng chính phủ và quy hoạch chi 

tiết khu kinh tế cửa khẩu bằng nhiều hình thức và đến cuối năm 2002 ban hành 

các chế độ chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút đầu tư. Trong năm 2003, hoàn 

thành việc nâng cấp quốc lộ 40 nối cửa khẩu quốc tế Bờ Y với đường Hồ Chí 

Minh; hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ hành chính khu trung tâm cửa khẩu; 

tiến hành sắp xếp các khu dân cư tại khu trung tâm, thiết lập các khu tái định cư 

và cấp quyền sử dụng đất cho các hộ dân và các cơ quan, tổ chức. Mở các cuộc 

Hội thảo ở Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội để thu hút đầu tư.  

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg:  

- Công tác thực hiện quy hoạch: (1) Phối hợp với huyện Ngọc Hồi tổ chức 

công bố phổ biến quy hoạch chi tiết khu trung tâm- khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y đến các tổ chức, cơ quan ban nghành và nhân dân biết, thực hiện và tham 

gia vào công tác quản lý quy hoạch; (2) Phối hợp với huyện Ngọc Hồi tham mưu 

cho UBND tỉnh ban hành qui chế quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết khu trung 

tâm- khu kinh tế cửa khẩu và phối hợp với các sở, ban nghành liên quan nghiên 

cứu chính sách và giải pháp huy động các nguồn đầu tư phát triển khu trung tâm- 

khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; (3) Tiến hành khảo sát sắp xếp tái định cư ổn 

định đời sống cho đồng bào dân tộc địa phương và lập phương án bố trí dân cư 

trên địa bàn khu trung tâm khu kinh tế cửa khẩu đảm bảo khoa học hợp lý kết hợp 

giữa ổn định cuộc sống phát triển sản xuất với giữ vững an ninh quốc phòng; (4) 

Xây dựng các công trình kiến trúc cơ sở hạ tầng đảm bảo thực hiện đúng theo quy 

hoạch chi tiết được duyệt. 

- Công tác đầu tư xây dựng: Để thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, mục 

tiêu theo QĐ số 1369/TTg, QĐ 299/QĐUB, Nghị quyết 01/TU về việc đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm- khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tham mưu Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cụ thể hoá các chủ trương quyết định trên thành kế 

hoạch đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng hàng năm trong đó có 27 công 

trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trước mắt cần tập trung đầu tư như: Đường 

giao thông từ thị trấn Plei Kần đến cửa khẩu Bờ Y (Đường 40); Trạm kiểm soát 

liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Lưới điện đến cửa khẩu; Rà phá bom mìn khu 
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trung tâm; Trụ sở làm việc Ban QLKTT cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; Đoạn đường 02 

đầu trạm KSLH; Cắm mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng khu trung tâm; 

Đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính khu trung tâm; Quy hoạch chia lô; Nút giao 

thông ngã ba đường Đi Plei Kần - Đi khu II - Đi Campuchia; Chợ Biên giới; Cấp 

nước khu trung tâm; Khu Bảo thuế; Trạm cân; Hệ thống thoát nước và vệ sinh đô 

thị; Quốc môn; Bến xe; Bệnh xá tại Khu II và Khu III; Công viên và vườn hoa 

Khu I, Khu II, Khu III; Khu thể dục thể thao (Khu I và Khu III); Trung tâm điều 

hành Khu công nghiệp (Khu II); Khu du lịch sinh thái và Đài truyền hình. 

  - Đầu thực các dự án như sau: (1) Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế ) Bờ Y, 

được khởi công xây dựng từ tháng 02/2002 đến tháng 12/2002 hoàn thành đưa 

vào sử dụng; (2) Trụ sở làm việc Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y: Khởi công xây dựng từ tháng 05/2002 đến tháng 01/2003 hoàn thành đưa vào 

sử dụng; (3) Đường giao thông 40 từ Ngọc Hồi - Dốc Muối đã thi công hoàn thành 

đưa vào sử dụng trong tháng 03/2003 đến nay đã tạo thuận tiện cho việc lưu thông 

hàng hoá; (4) Dự án mở rộng đường nội bộ Trạm liên hợp đưa vào sử dụng cuối 

tháng 12/2003; (5) Dự án nút giao thông km 13 + 200 (ngã ba đường Ngọc Hồi + 

đi dốc muối + đi Camphuchia); (6) Dự án rà phá bom  mìn vật nổ khu trung tâm 

khu kinh tế cửa khẩu; (7) Dự án lưới điện khu trung tâm khu kinh tế cửa khẩu; (8) 

Dự án đường nội khu trung tâm khu kinh tế cửa khẩu;… 

 

(Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y năm 2003) 

Tổng số vốn thực hiện đầu tư vào các công trình hạ tầng tại Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong 3 năm (2000-2003) là: 19.483.756.000 đồng. Với 

nguồn vốn đầu tư trên so với nhu cầu phát triển các dự án được duyệt là quá ít 

chưa đáp ứng được với tốc độ đầu tư phát triển ngang tầm của một khu kinh tế 

cửa khẩu, mà mục tiêu kế hoạch theo Quyết định 1369/TTg và Nghị quyết 01 của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra, song với tinh thần đầu tư có trọng tâm, không dàn 

trải, theo thứ tự ưu tiên, quản lý có hiệu quả nguồn vốn tránh được thất thoát lãng 

phí nên đến nay bước đầu nhin chung việc đầu tư xây dựng cơ bản tại khu kinh tế 
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cửa khẩu đã tiến triển nhanh hơn so với các khu, cụm công nghiệp khác trong tỉnh. 

Các công trình được đầu tư vừa bảo đảm về thẩm mỹ và chất lượng công trình đã 

phát huy tốt hiệu quả đầu tư.  

- Công tác thu hút đầu tư: Phối hợp với các nghành chức năng liên quan 

tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/QĐUB ngày 10/04/2002 về quy 

định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh kon Tum trong đó 

có Khu kinh tế cửa khẩu. Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư và thủ tục 

hành chính trong thu hút đầu tư thực hiện theo hướng đơn giản, thuận lợi, nhanh 

chóng và áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt đảm bảo thu hút được các nhà đầu 

tư, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước mạnh dạn đầu tư vào Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y và đã thu hút được gần 10 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong 

và ngoài nước đăng ký đầu tư. 

Để nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh 

tế gắn với việc bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội 

hằng năm giữa 3 tỉnh Kon Tum- Attapư- Ratanakiri (Campuchia) UBND tỉnh Kon 

Tum đăng cai tổ chức hội nghị tại thị xã Kon Tum từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 

05 năm 2002. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã có buổi làm việc song phương với 

đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapư (Lào) để bàn về nội dung hợp tác trong thời 

gian tới trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng nói chung và biện 

pháp triển khai một số công tác liên quan đến quá trình xây dựng phát triển hai 

khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y- Giang Giơn về lâu dài. Tại hội nghị hai tỉnh đề nghị 

hai Chính phủ chỉ đạo các đơn vị thi công quốc lộ 18B (Lào) đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành công trình vào cuối 2004. Rút ngắn thời gian đầu tư tuyến đường theo 

kế hoạch. Thống nhất xây dựng quy chế phối hợp song phương giữa hai khu kinh 

tế cửa khẩu Bờ Y- Giang Giơn và lập các thủ tục đề nghị hai chính phủ cho nâng 

cấp cặp cửa khẩu Bờ Y- Giang Giơn lên cửa khẩu quốc tế ngang tầm của hai bên. 

Qua 6 năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 05/01/1999 

của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác: Quy 

hoạch xây dựng; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; thu hút đầu tư; hợp tác, phát 

triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế 

xã hội giữa 3 tỉnh, Kon Tum (Việt Nam) - Attapư (Lào) - Ratanakiri 

(Campuchia)... góp phần hình diện mạo Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tuy 

nhiên, việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án còn gặp nhiều 

khó khăn, rào cản, cần thiết phải có cơ chế chính sách về khu kinh tế cửa khẩu 

biên giới đất liền hoàn thiện và đồng bộ hơn... 

- Công tác giúp đỡ xã khó khăn: Năm 2001 thực hiện công văn số 105-

CV/TU ngày 27/8/2001 của Thường trực Tỉnh uỷ và Ban chỉ đạo 01 Tỉnh uỷ, phân 

công cho Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đỡ đầu giúp đỡ xây 

dựng xã Bờ Y, Ban Quản lý đã tiến hành triển khai kế hoạch thường xuyên tăng 

cường cán bộ, Đảng viên có năng lực xuống cơ sở bám dân theo kế hoạch và sự 

phân công của cấp trên, nhằm giúp xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh quốc phòng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn toàn xã. Định 
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kỳ hàng quý Ban Quản lý đã tổ chức các cuộc họp cùng với Đảng Uỷ, HĐND và 

UBND, các ban ngành đoàn thể, già làng trưởng thôn trong xã do đồng chí trưởng 

ban chủ trì để cùng xã bàn cách tháo gỡ những khó khăn trước mắt và đề ra kế 

hoạch biện pháp tiếp theo. Phân công 4 tổ, mỗi tổ 2 người và do đồng chí Đảng 

viên làm tổ trưởng luân phiên nhau bám dân, bám làng để triển khai nhiệm vụ 

cùng với UBND xã trên tinh thần cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Duy trì thường xuyên 

trong suốt thời gian bình thường và cũng như khi có chương trình công tác đột 

xuất của BCĐ 01 tỉnh, đơn vị đều có kế hoạch công tác để cùng địa phương kịp 

thời giải quyết những vướng mắc, hạn chế trong công việc hàng ngày. Hỗ trợ 24 

bộ cày bừa cho 8 thôn, mỗi thôn 3 bộ; hỗ trợ thêm giống cây sắn tổng trị giá giống 

mỳ 27.000.000 đồng; Hỗ trợ cho các chương trình, mô hình thí điểm của các tổ 

chức và đoàn thể trong xã như nhà trẻ 2 triệu đồng, trồng dâu nuôi tằm 4 triệu 

đồng, giúp hội phụ nữ 2 triệu đồng trong phong trào “giúp nhau làm kinh tế gia 

đình” v.v... Sau những năm thực hiện nhìn chung kết quả bước đầu đã đạt được 

thành quả đáng mừng, đời sống của bà con đã khá hơn, trong toàn xã Bờ Y tổng 

số hộ nghèo năm 2001 là 210/ 878 hộ chiếm 23,91%, xuống còn 97/1.008 hộ với 

476/ 4.042 nhân khẩu, chiếm 10,74% dân số giảm 13% đói nghèo. Cho đến nay 

được Đảng uỷ, HĐND và UBND cùng các ban ngành đoàn thể trong xã đánh giá 

cao về kết quả ban đầu của Ban Quản lý trong những năm qua; Hỗ trợ vật liệu sữa 

chữa lại trường lớp: thay tôn, ngói chống dột cho 10 phòng học, 02 phòng ở cho 

giáo viên, vá nền, quét vôi lại số trường lớp, sửa 5 bảng đen xi măng với tổng trị 

giá: 1.745.000 đồng đã hoàn thành kịp trước ngày khai giảng năm học mới, ổn 

định trường, lớp. Vận động đóng góp để hỗ trợ được 20 bộ bàn ghế, 20 bộ dụng 

cụ đồ dùng dạy học đủ dùng cho 01 lớp mầm non, 2 bảng đen gỗ, 500 quyển vở 

cho các cháu học sinh nghèo bước vào năm học mới. Giá trị hơn 5 triệu đồng. 

 

(Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và làm việc với Khu kinh tế năm 2006) 
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 Trong thời gian này, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã 

đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đến thăm và làm việc với Khu kinh tế 

như: Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó Chủ 

tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa, Chủ tịch Nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng. 

 III. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

Để lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo đúng 

định hướng, chủ trương của Đảng, Chi bộ Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã 

được thành lập với 05 đảng viên, đồng chí Nguyễn Thế Đạt – Trưởng Ban giữ 

chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – giữ chức vụ Phó Bí thư 

chi bộ. 

Đồng chí Bùi Đình Hùng – Chủ tịch công đoàn, đồng chí Huỳnh Quốc 

Trung – Phó Chủ tịch công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y. 

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Bí thư chi đoàn Ban Quản lý cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y. 

 

PHẦN II 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, TỈNH 

KON TUM (2005-2009) 

 

I. THÀNH LẬP KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y 

Tại cuộc gặp giữa ba Thủ tướng của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia 

năm 1999 tại Viêng Chăn, các bên đều nhất trí cho rằng việc củng cố và tăng 

cường tình đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa ba nước trên tinh thần anh 

em láng giềng hữu nghị vốn có đã trở thành truyền thống, là nhân tố rất quan trọng 

cho sự ổn định và phát triển ở mỗi nước trong bối cảnh tình hình hiện nay. Trong 

cuộc gặp mặt này, ý tưởng về một Tam giác phát triển khu vực biên giới ba nước, 

bao gồm một số tỉnh Đông Bắc Campuchia, Tây Đông Nam Lào và Tây Nguyên 

Việt Nam, đã được hình thành. 

Tại cuộc gặp mặt lần thứ hai của ba Thủ tướng tại thành phố Hồ Chí Minh 

ngày 25-26 tháng 1 năm 2002, quyết tâm xây dựng Tam giác phát triển tại khu 

vực biên giới ba nước đã được khẳng định và là một trong những nhiệm vụ ưu 

tiên hàng đầu trong việc hợp tác phát triển giữa ba nước, các bên đã thống nhất 

giao cho phía Việt Nam xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội khu vực 

biên giới ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia (gọi tắt là Tam giác phát triển Việt 

Nam-Lào-Campuchia (hay Tam giác phát triển).  

Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia bao gồm lãnh thổ của 7 

tỉnh: Kon Tum, Gia Lai và Đắc Lắc (Việt Nam); Attapư, Sekong (Lào); Stung 

Treng, Rattanakiri (Campuchia). Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia 
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bao gồm các tỉnh cao nguyên, nằm ở khu vực biên giới của ba nước, có nhiều nét 

tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội; trình độ phát triển của các 

tỉnh trong Tam giác phát triển nhìn chung thấp so với mức độ trung bình mỗi 

nước; dân trí thấp, sản xuất nông nghiệp còn chiếm một tỷ trọng cao. So với các 

Tam giác phát triển khác, các tỉnh hầu như đều có đường biên giới chung từng đôi 

một và đã hình thành các cặp cửa khẩu quan trọng, đây là một điều kiện thuận lợi 

cho hợp tác phát triển khi trình độ phát triển còn thấp. Khác với một số tam giác 

(vùng lãnh thổ) phát triển trong khu vực, Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - 

Campuchia không có một “trung tâm” hay “cực tăng trưởng” (như Singapore) nên 

trong quá trình phát triển phải có cách đi riêng của mình. 

Quy hoạch tổng thể Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia được 

thực hiện nhằm: phát huy được lợi thế so sánh của khu vực này trong mối quan 

hệ với nền kinh tế ba nước và khu vực; định hướng hợp tác phát triển các lĩnh vực 

chủ yếu; xây dựng các chương trình, dự án hợp tác; liên kết hỗ trợ nhau giữa các 

tỉnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mỗi tỉnh, mỗi nước vào mục tiêu thúc 

đẩy phát triển nhanh, bền vững; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường 

sinh thái, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa ba nước 

Việt Nam - Lào - Campuchia. 

Khu kinh tế của khẩu quốc tế Bờ Y tiền thân là Dự án phát triển kinh tế -xã 

hội khu vực cửa khẩu Bờ Y – Ngọc Hồi – Kon Tum được thành lập theo Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 05/01/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là Khu kinh 

tế trọng điểm trong hệ thống các khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam, có 01 cửa 

khẩu Quốc tế với Lào và 01 cửa khẩu với Campuchia; Là một trong ba trung tâm 

kinh tế trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây của Việt Nam; Là đầu mối giao 

lưu kinh tế quan trọng trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội 

của tỉnh Kon Tum và cả nước. Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y là điểm nhấn 

trong chiến lược liên kết nhằm tạo cơ hội hợp tác, phát triển đồng đều giữa các 

nước ASEAN và tiểu vùng sông MêKông, là giao điểm quan trọng trên hành lang 

kinh tế Đông - Tây nối liền các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, Đông - 

Nam Bộ Việt Nam với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia  và 

Mianma. 

Để phát huy được vị trí địa lý, chính trị đặc biệt quan trọng của khu kinh tế 

cửa khẩu Quốc tế Bờ Y với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc 

phòng, đồng thời khai thác có hiệu quả các điều kiện về vị trí địa lý, chính trị, 

kinh tế, văn hoá - xã hội trong quá trình giao lưu kinh tế quốc tế để thúc đẩy phát 

triển kinh tế, phát huy tác dụng lan toả của khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 

đối với tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia  trong quá trình 

hội nhập, cần phải ban hành một chính sách đặc thù đặc biệt ưu đãi về tổ chức và 

hoạt động cho Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để đủ điều kiện phát triển xây 

dựng Khu kinh tế đạt được mục tiêu đã đề ra như: Có môi trường đầu tư, kinh 

doanh thuận lợi nhất bao gồm hạ tầng kinh tế, xã hội và chính sách ưu đãi đặc biệt 

nổi trội, cơ chế quản lý linh hoạt thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh; 

Dịch vụ; Du lịch, đi lại, cư trú phù hợp với cơ chế thị trường để thu hút tối đa mọi 
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nguồn lực cho đầu tư phát triển của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như 

tạo ra điểm hội nhập, giao lưu rộng lớn, toàn diện trên tinh thần hữu nghị, hợp tác 

và phát triển. Trên cơ sở đề của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ 

trình số 11/TT-UB ngày 22 tháng 3 năm 2005, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ 

trình số 4606/BKH-QLKTTW ngày 12 tháng 7 năm 2005 và ý kiến các Bộ, ngành 

liên quan. Ngày 05/9/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

217/2005/QĐ-TTg Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế 

cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum với quy mô: Gồm 6 xã (Saloong, Đắk Kan, 

Bờ Y, Đắk Xú, Đắk Nông, Đắk Dục), 01 thị trấn (PlâyKần) và 01 khu trung tâm, 

có tổng diện tích tự nhiên khoảng 68.570 ha. 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc địa giới hành chính của huyện 

Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum; Đây là Huyện giáp với biên giới Việt Nam - Lào - 

Campuchia; Có phương vị: 14˚ 30´ đến 15˚ 00´ vĩ độ Bắc, 107˚ 30´ đến 107˚ 45´ 

kinh độ Đông.  

Lân cận với các đơn vị hành chính như sau: 

Bắc giáp:  Huyện Đắk Glei 

Nam giáp:  Huyện Sa Thầy. 

Đông giáp:  Đắk  Pô Kô.  

Tây giáp: CHDCND Lào 30 Km và Vương Quốc Campuchia 25 km. 

 Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có vị trí rất thuận lợi đối với sự giao 

lưu phát triển với các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và giao lưu quốc tế: 

Là con đường ngắn nhất, thuận lợi nhất nối các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải Miền 

Trung, Đông Nam Bộ với các tỉnh Đông Bắc Thái lan, Nam Lào qua cửa khẩu 

Quốc tế Bờ Y; Lộ trình từ các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải Miền Trung, Đông 

Nam Bộ với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 

ngắn hơn lộ trình qua cửa khẩu khác trong khu vực Duyên hải Miền Trung khoảng 

1.300km; Lộ trình đến biên giới phía Bắc Thái Lan là 340 km (ChămPasắc - 

UBon) qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y ngắn hơn lộ trình qua cửa khẩu khác trong 

khu vực Duyên hải Miền Trung khoảng 1000 km; Lộ trình từ thành phố Hồ Chí 

Minh - Thái Lan qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tuyến lộ 14) ngắn hơn lộ trình qua 

cửa khẩu khác trong khu vực duyên hải Miền Trung (theo tuyến lộ 1A) khoảng 

842 km. Cách Cảng Đà Nẵng khoảng 275km; Nằm trên 2 tuyến đường bộ của 

Asian là Asian AH17, AH132. 

Các quốc gia Việt Nam, Lào, Thái Lan đang tiến hành xây dựng nhiều tuyến 

đường nối các vùng  kinh tế trọng điểm của Việt Nam, Lào, Thái Lan qua cửa 

khẩu Quốc tế Bờ Y như: Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Quốc lộ 16A từ Pak sế 

đến thị xã Attapư (Lào); Cầu Pak sế qua sông MêKông (Lào - Thái Lan); đường 

18B từ thị xã Attapư (Lào) đến cửa khẩu Phu Cưa nối với đường QL 40 của Việt 

Nam.  

Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tạo động lực thúc đẩy phát 

triển khu vực nông thôn, biên giới và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường 
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sinh thái, văn hóa, xã hội, dân tộc, trật tự ANQP trên cơ sở tạo được nhiều việc 

làm, thúc đẩy đào tạo, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Tạo điều 

kiện bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới Quốc gia, nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm đoàn kết dân tộc, tăng cường mối 

quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia trong khu vực. 

1. Hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, tạm trú tại Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y:  

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Lào và Campuchia thuộc Tam giác phát 

triển của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia: Công dân nước Cộng hoà Dân 

chủ nhân dân Lào và công dân Vương quốc Campuchia cư trú tại các tỉnh trong 

tam giác phát triển của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia được qua lại Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y bằng giấy chứng minh biên giới do cơ quan có 

thẩm quyền của Lào và Campuchia cấp. Thời hạn được phép tạm trú tại Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y không quá 15 ngày. 

Xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, tạm trú tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y: Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước 

ngoài vào tìm hiểu thị trường, làm việc, hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các thành viên gia đình họ được cấp thị thực xuất 

cảnh, nhập cảnh có giá trị nhiều lần. Trường hợp vào làm việc đầu tư, kinh doanh 

sẽ được xem xét cấp thẻ tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú tối đa là 3 năm. 

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong dự toán ngân sách hàng 

năm để đầu tư tập trung phát triển nhanh cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y (trong thời hạn của Dự án). Ngoài nguồn vốn ngân sách trung ương còn 

được huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác cũng như nguồn 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để phát triển cơ sở hạ tầng. 

3. Đầu tư, tín dụng, đất đai và lao động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y: Các dự án đầu tư kinh doanh Khu du lịch sinh thái thuộc Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-

CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

Khuyến khích đầu tư trong nước; Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu 

tư, sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Quỹ Hỗ trợ 

phát triển xem xét cho vay vốn tín dụng của Nhà nước theo quy định hiện hành 

của Chính phủ Việt Nam về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; Tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài và bên ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động trong Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, sau khi đã quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ 

thì được chuyển các khoản lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu 

thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá 05 năm; Tổ chức, cá nhân có dự án đầu 

tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được miễn tiền thuê đất trong 11 năm 

đầu, kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất và được hưởng mức giá thuê đất bằng 30% 

giá thuê đất áp dụng cho các huyện miền núi tỉnh Kon Tum kể từ năm thứ 12 trở 

đi;- Tổ chức, cá nhân có công gọi vốn đầu tư từ nguồn vốn không thuộc ngân sách 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-51-1999-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-khuyen-khich-dau-tu-trong-nuoc-sua-doi-so-03-1998-qh10-45440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-51-1999-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-khuyen-khich-dau-tu-trong-nuoc-sua-doi-so-03-1998-qh10-45440.aspx
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nhà nước để đầu tư vào các công trình kinh tế - xã hội tại Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y được hưởng một khoản tiền thưởng nhất định từ nguồn ngân sách 

địa phương theo quy định của Bộ Tài chính, sau khi dự án đầu tư đi vào hoạt động, 

có sản phẩm lưu thông, thực hiện trên thị trường trong, ngoài nước. 

4. Hoạt động của khu thương mại và công nghiệp: Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y bao gồm: các Khu thương mại và công nghiệp, Khu quản lý hành 

chính, Khu quản lý và kiểm soát cửa khẩu quốc tế, Khu đô thị và dân cư, Khu du 

lịch và dịch vụ, Khu vực phát triển nông lâm nghiệp. Quy mô, vị trí từng khu được 

xác định trong quy hoạch chung và chi tiết của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y. Khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

được ngăn cách với các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y và nội địa bằng hệ thống tường rào cứng, có cổng và cửa ra vào, bảo đảm 

sự kiểm soát về người, hàng hoá và phương tiện vận tải của các cơ quan chức 

năng có liên quan. Trong Khu thương mại và công nghiệp không có dân cư (kể cả 

người nước ngoài) cư trú thường xuyên. 

5. Xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ của Khu thương mại và công 

nghiệp: (1) Quan hệ trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa Khu thương mại và công 

nghiệp với các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu và nội địa là quan 

hệ xuất khẩu, nhập khẩu và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất khẩu, 

nhập khẩu của Việt Nam; phải thực hiện các thủ tục hải quan theo quy định của 

pháp luật về hải quan Việt Nam. Quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa Khu 

thương mại và công nghiệp với nước ngoài được xem như quan hệ trao đổi giữa 

nước ngoài với nước ngoài; (2) Các tổ chức kinh tế hoạt động trong Khu thương 

mại và công nghiệp được xuất khẩu ra nước ngoài và nhập khẩu từ nước ngoài tất 

cả hàng hoá, dịch vụ mà pháp luật Việt Nam không cấm; (3) Các tổ chức kinh tế, 

cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu và nội địa chỉ được nhập từ Khu thương mại 

và Công nghiệp những hàng hoá, dịch vụ mà Việt Nam không cấm nhập khẩu, 

xuất khẩu vào Khu thương mại và công nghiệp những hàng hoá, dịch vụ mà Việt 

Nam không cấm xuất khẩu; (4) Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào 

Khu thương mại và công nghiệp hoặc hàng hoá, dịch vụ từ Khu thương mại và 

công nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài, được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu; 

(5) Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu thương mại và công 

nghiệp không phải chịu thuế giá trị gia tăng; (6) Hàng hóa dịch vụ trong Khu 

thương mại và công nghiệp; hàng hóa dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu 

thương mại và công nghiệp không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng; hàng hóa, 

dịch vụ từ các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu và từ nội địa đưa 

vào Khu thương mại và công nghiệp hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%; 

hàng hóa, dịch vụ từ Khu thương mại và công nghiệp đưa vào các khu chức năng 

khác trong Khu kinh tế cửa khẩu và vào nội địa Việt Nam phải chịu thuế giá trị 

gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành; (7) Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện 

chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được sản xuất, tiêu thụ trong Khu thương mại và công 

nghiệp và hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu từ 

nước ngoài và từ nội địa Việt Nam vào Khu thương mại và công nghiệp không 

phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ ô tô thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; (8) 
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Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Khu thương mại và 

công nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (9) 

Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Khu thương mại và 

công nghiệp đưa vào nội địa Việt Nam phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; (10) Hàng 

hóa sản xuất gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu thương mại và công nghiệp có sử 

dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài theo quy định hiện hành về 

quản lý nhập khẩu; khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam chỉ phải nộp thuế nhập 

khẩu đối với phần nguyên liệu, linh kiện cấu thành trong sản phẩm, hàng hóa đó. 

Trường hợp không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi 

nhập khẩu vào nội địa Việt Nam thì không phải nộp thuế nhập khẩu. 

6. Đầu tư vào Khu thương mại và công nghiệp: (1) Các dự án đầu tư trực 

tiếp nước ngoài vào Khu thương mại và công nghiệp được chấp nhận theo quy 

trình đăng ký cấp giấy phép đầu tư. Các dự án đầu tư trong nước được xem xét, 

phê duyệt theo quy định hiện hành với thủ tục đơn giản nhất. Tất cả các dự án đầu 

tư vào Khu thương mại và công nghiệp được hưởng các ưu đãi tối đa áp dụng đối 

với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của 

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 

năm 2000 và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20 tháng 5 năm 

1998; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và các ưu đãi 

khác theo điều ước quốc tế, các hợp đồng thương mại đa phương hoặc song 

phương mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; (2) Các dự án đầu tư vào Khu thương 

mại và công nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian bốn 

năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, được giảm 50% số thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp trong chín năm kế tiếp; được áp dụng mức thuế suất thuế thu 

nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động 

kinh doanh; (3) Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy 

mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất 

thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu 

tư mang lại tối đa là bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa là bảy năm tiếp 

theo; (4) Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định các mức ưu 

đãi khác nhau về cùng một vấn đề thì được áp dụng mức ưu đãi quy định tại văn 

bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; (6) Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật 

quy định về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác 

nhau, thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau. 

Đối với khách du lịch trong và ngoài nước khi vào Khu thương mại và công 

nghiệp nêu tại Điều 8 của Quy chế này được phép mua các loại hàng hoá nhập 

khẩu miễn thuế mang về nội địa mức dưới 500.000đ/người/ngày. 

II. THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC 

TẾ BỜ Y TRỰC THUỘC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Để quản lý các hoạt động trên, tại Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg, Thủ 

tướng Chính phủ đã thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

trực thuộc Thủ tướng Chính phủ. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 
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Y là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và phát triển Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy chế hoạt động nhằm thực hiện 

việc quản lý nhà nước tập trung, thống nhất các hoạt động trên mọi lĩnh vực đầu 

tư, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có tư cách pháp nhân, có 

con dấu mang hình quốc huy, có trụ sở làm việc, có biên chế, kinh phí hoạt động 

do ngân sách nhà nước cấp và là đầu mối kế hoạch, dự toán cấp I được cân đối 

vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện các nhiệm vụ 

và quyền hạn: (1) Triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt và nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; 

mở rộng khu đô thị; lập quy hoạch chi tiết phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y trình Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức 

thực hiện; (2) Xây dựng kế hoạch đầu tư, quyết định danh mục các dự án đầu tư 

xây dựng cơ bản hàng năm thuộc nhóm B và C, lập danh mục nhóm A trình Thủ 

tướng Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; (3) 

Cấp, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, 

giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và doanh 

nghiệp trong và ngoài nước, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy phép lao động, 

chứng chỉ xuất xứ hàng hoá và các chứng chỉ khác theo uỷ quyền của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; (4) Toàn bộ diện 

tích đất, mặt nước đã quy hoạch cho đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y được giao một lần cho Ban Quản lý để Ban Quản lý giao hoặc cho các 

nhà đầu tư thuê thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành; (5) 

Xây dựng, ban hành các khung giá, phí và lệ phí để thực hiện tại Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y theo quy định của pháp luật hiện hành; (6) Là đầu mối giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực hiện các 

dự án đầu tư, kinh doanh và hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, kể 

cả các hình thức BOT, BO, BTO; (7) Quản lý, kiểm tra việc thực hiện các biện 

pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, 

phối hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm các quy 

định về bảo vệ tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; (8) Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa 

phương và các cơ quan có liên quan trong việc bảo đảm mọi hoạt động trong Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y phù hợp với Quy chế hoạt động và tổ chức của 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; (9) Thực hiện việc quản lý các nguồn đầu tư, 

quản lý sử dụng các dự án xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 

tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo đúng quy định; (10) Tổ chức, triển 

khai, giới thiệu, đàm phán xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch trong và ngoài 

nước; (11) Nghiên cứu một số cơ chế quản lý kinh tế mới về xuất cảnh, nhập cảnh, 

xuất khẩu, nhập khẩu, hợp tác quốc tế, chính sách dân tộc áp dụng thí điểm tại 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; (12) Quản lý tổ chức bộ máy biên chế, tài 
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chính, tài sản và đào tạo. Thực hiện việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà 

nước có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và 

giải quyết các khiếu nại, vi phạm trong các lĩnh vực hoạt động tại Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, bảo đảm an ninh, trật tự 

xã hội; (13) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện tốt 

các dự án liên quan đến an ninh quốc phòng; (14) Thực hiện các kế hoạch hợp tác 

hỗ trợ phát triển giữa các tỉnh trong tam giác phát triển của ba nước Việt Nam - 

Lào - Campuchia; phối hợp quản lý giữa chính quyền các tỉnh để bảo đảm hoạt 

động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y phù hợp với các Hiệp định, thoả 

thuận hiện hành giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ 

Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và Chính phủ Vương quốc Campuchia cũng như 

các thoả thuận giữa các tỉnh trong tam giác phát triển của ba nước Việt Nam - Lào 

– Campuchia; (15) Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên 

quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tình hình phát triển, triển khai quy 

hoạch và kế hoạch xây dựng, thực hiện các chính sách tại Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y; (16) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao 

trong từng thời kỳ. 

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y do Thủ tướng 

Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Nguyễn Thế Đạt 

được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 

20/9/2005, cho đến tháng 7 năm 2009. Ông Phạm Thiện Thuật, ông Nguyễn Đức 

Thăng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. 

Bộ máy giúp việc của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

gồm: Văn phòng chính đặt tại Trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu; Thanh tra; Ban 

Tổ chức, Đào tạo và Văn xã; Ban Kế hoạch và Đầu tư; Ban Tài chính doanh 

nghiệp; Ban Tài nguyên và Môi trường; Ban Công nghiệp - Thương mại và Du 

lịch; Ban Quản lý Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Cơ quan đại 

diện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tại Hà Nội và các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc.  

Biên chế hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Biên chế sự nghiệp của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y do Trưởng ban quyết định theo phân cấp sau khi có ý kiến của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y 3 NĂM 

(THÁNG 9/2005 ĐẾN 9/2008) 

Với nhận thức về tầm quan trọng của khu kinh tế đối với sự phát triển của 

địa phương và khu vực. Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp 

của chính quyền địa phương các cấp, đồng thời được sự quan tâm giúp đỡ của các 
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Bộ ngành Trung ương và sự nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y triển khai nhiệm vụ đầu tư, xây dựng Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đạt được một số kết quả quan trọng, làm tiền đề 

cho việc xây dựng phát triển khu kinh tế trong thời gian tiếp theo, như: Từng bước 

xây dựng, ổn định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự để đảm bảo đủ sức lãnh đạo, 

điều hành, quản lý, phát triển Khu kinh tế theo nhiệm vụ được giao. Chú trọng 

công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể vững mạnh; Điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-

TTg ngày 08/02/2007, nâng tổng diện tích của Khu kinh tế 70.438 ha. Triển khai 

lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết cho các khu đô thị và đang đẩy nhanh tiến 

độ công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư những 

công trình hạ tầng thiết yếu nhằm thu hút đầu tư và phục vụ nhu cầu phát triển...; 

Tổ chức quản lý, điều hành Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đi 

vào hoạt động có hiệu quả, chống buôn lậu, gian lận thương mại... Các ngành 

công tác tại cửa khẩu Quốc tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, 

quản lý nhà nước tại cửa khẩu Quốc tế; Khu kinh tế đã khởi sắc, hạ tầng được đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển, đời sống nhân 

dân từng bước được nâng cao, giúp được nhân dân xoá đói, giảm nghèo, giao lưu 

quan hệ kinh tế Quốc tế tốt... góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an 

toàn xã hội. 

Từ khi có Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 05/9/2005, Quyết định 

số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế hoạt 

động rất hiệu quả. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã đăng ký đầu tư 

nhiều dự án với nhiều lĩnh vực khác nhau, tổng mức đăng ký đầu tư hàng ngàn tỷ 

đồng. Trong đó có nhiều dự án lớn như: Sân bay thương mại quốc tế Bờ Y, Trung 

tâm Tài chính Ngân hàng, Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, khu thương mại 

quốc tế, khu đô thị, hạ tầng xã hội, du lịch, dịch vụ, khu siêu thị …và nhiều lĩnh 

vực khác tạo nên sự phát triển tương đối đồng bộ, có nhiều triển vọng tốt.  

1. Về tổ chức bộ máy biên chế, công tác cán bộ:  

Khối hành chính gồm 9 Ban, đơn vị: (1) Văn phòng chính đặt tại Trung tâm 

Khu kinh tế cửa khẩu (Thành lập tại Quyết định số 16/2005/QĐ-BQLCK ngày 

03/11/2005 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y); (2) 

Thanh tra (Thành lập tại Quyết định số 26/2005/QĐ-BQLCK ngày 18/11/2005 

của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y); (3) Ban Tổ chức, 

Đào tạo và Văn xã Thành lập tại Quyết định số 17/2005/QĐ-BQLCK ngày 

03/11/2005 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y); (4) Ban 

Kế hoạch và Đầu tư (Thành lập tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BQLCK ngày 

03/11/2005 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y);(5) Ban 

Tài chính doanh nghiệp (Thành lập tại Quyết định số 18/2005/QĐ-BQLCK ngày 

03/11/2005 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y); (6) Ban 

Tài nguyên và Môi trường (Thành lập tại Quyết định số 22/2005/QĐ-BQLCK 

ngày 03/11/2005 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y); 

(7) Ban Công nghiệp - Thương mại và Du lịch (Thành lập tại Quyết định số 
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21/2005/QĐ-BQLCK ngày 03/11/2005 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y); (8) Ban Quản lý Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y (Thành lập tại Quyết định số 28/2005/QĐ-BQLCK ngày 03/11/2005 của 

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y);(9) Cơ quan đại diện 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tại Hà Nội (Thành lập tại Quyết 

định số 20/2005/QĐ-BQLCK ngày 03/11/2005 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y). 

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gồm 4 đơn vị: (1) Công ty ĐTPTHT Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Thành lập tại Quyết định số 50/2005/QĐ-BQLCK 

ngày 13/12/2005 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y); 

(2) Ban Quản lý các dự án đầu tư (Thành lập tại Quyết định số 24/2005/QĐ-

BQLCK ngày 14/11/2005 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y); (3) Ban Tư vấn thẩm định các dự án đầu tư (Thành lập tại Quyết định số 

25/2005/QĐ-BQLCK ngày 14/11/2005 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y); (4) Trung tâm xúc tiến đầu tư và Thương mại (Thành lập tại 

Quyết định số 25/2005/QĐ-BQLCK ngày 03/11/2005 của Trưởng Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y); (5) Ban Quản lý các dự án đầu tư 2 (Thành 

lập tại Quyết định số 89/2005/QĐ-BQLCK ngày 19/6/2007 của Trưởng Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y). 

Đơn vị sự nghiệp hoạt động theo nguồn kinh phí quản lý dự án: (1) Ban 

Quản lý các dự đầu tư; (2) Ban Quản lý các dự đầu tư 2; (3) Ban Quản lý các dự 

án đầu tư nước ngoài.  

Đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP nhưng có 

hỗ trợ một phần kinh phí: (1) Công ty Phát triển hạ tầng. Đơn vị sự nghiệp dịch 

vụ công Nhà nước cấp một phần kinh phí: (1) Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương 

mại; (2) Ban Tư vấn thẩm định các dự án đầu tư.  

Biên chế hành chính từ 08 biên chế giai đoạn 1999-2004 được giao lên 45 

biên chế hành chính và 13 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp tại Quyết định số 3962/QĐ-

BNV ngày 08/11/2005; Năm 2007 biên chế hành chính tăng lên 60 chỉ tiêu tại 

Quyết định số 1455/QĐ-BNV ngày 11/11/2006. Tổng số cán bộ, công chức của 

Ban Quản lý là 116 người, trong đó quản lý Nhà nước 88 người và sự nghiệp 28 

người. Về chất lượng công chức: Cán bộ, công chức đạt trình độ trên đại học 

chiếm 2,27%; Đại học, cao đẳng 54,55%; Trung học chuyên nghiệp 35,23%, trình 

độ khác 7,95%. Về cơ cấu công chức: Công chức từ 26 đến 49 tuổi chiếm 90,91%, 

từ 50 tuổi trở lên 9,09%. Dân tộc ít người chiếm 3,41% và nữ chiếm 28,41%. 

Trình độ chuyên viên chính và tương đương chiếm 5,68%, chuyên viên và tương 

đương 48,86%, cán sự và tương đương 35,23%, trình độ khác 7,95%. Biên chế 

quản lý Nhà nước và sự nghiệp được tăng thêm so với nhu cầu công việc hàng 

năm. Đội ngũ cán bộ công chức của Ban Quản lý được nâng cao cả về chất lượng 

và số lượng. 

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, điều động 19 cán bộ từ Trưởng phòng trực 

thuộc trở lên. Thi hành kỷ luật 03 cán bộ vi phạm về phẩm chất đạo đức công 
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chức. Đề nghị cấp, quản lý 121 sổ BHXH của toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động. Năm 2006 Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tổ 

chức thi tuyển công chức theo biên chế được giao với số thí sinh trúng tuyển 21 

người và ban hành quyết định tuyển dụng bố trí nhiệm vụ đối với số công chức 

trúng tuyển vào các vị trí. Phối hợp với Viện kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng 

mở lớp “bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” cho 25 cán bộ làm công tác quản lý dự 

án tại Khu kinh tế. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và xây dựng nội dung 

giao ước thi đua đăng ký với Ban thi đua khen thưởng tỉnh Kon Tum. Hàng năm đều 

tổ chức kiểm điểm, bình xét thi đua khen thưởng đúng quy định. Kết quả trong 3 

năm đã tham mưu các cấp khen thưởng: 5 tổ chức trực thuộc đạt danh hiệu đơn vị 

tiên tiến; 20 cá nhân được đề nghị Trưởng Ban tặng giấy khen; 4 cá nhân được Liên 

đoàn Lao động tỉnh tặng giấy khen; 2 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 

Bằng khen. 

2. Quản lý quy hoạch: Thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung 

Khu kinh tế đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 

603/QĐ-TTg ngày 14/4/2006, Ban Quản lý đã phối hợp với các đơn vị tư vấn xây 

dựng đồ án quy hoạch chung và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007; Công tác lập quy hoạch chi tiết các khu 

chức năng: Tập trung thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây 

dựng các khu chức năng như: Các khu đô thị; Khu Thương mại quốc tế; Khu dịch 

vụ mậu biên và Kiểm soát cửa khẩu; Kho ngoại quan; Hạ tầng kỹ thuật Khu Hành 

chính Khu kinh tế; các Khu Công nghiệp; các Khu Du lịch sinh thái; Các khu dân 

cư nông thôn; quy hoạch khu cửa khẩu quốc gia với Campuchia. 

Đối với sân bay thương mại quốc tế, đã được Thủ tướng Chính phủ cho 

phép nghiên cứu đề án xây dựng sân bay thương mại Quốc tế tại xã Tân Cảnh, 

huyện Đăk Tô với diện tích dự kiến là 700 ha, bước đầu đã triển khai thực hiện 

các bước như: Làm việc với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kon Tum, UBND huyện Đăk 

Tô về đất xây dựng sân bay theo chủ trương của Chính phủ, công bố quy hoạch, 

thống nhất quan điểm, giải pháp triển khai lập các dự án chuẩn bị đầu tư xây dựng 

sân bay; lựa chọn nhà thầu tư vấn để lập quy hoạch; Nghiên cứu, lập nhiệm vụ 

phương án bồi thường, di dời các công trình và cơ quan trên địa bàn quy hoạch 

xây dựng sân bay;...  

Giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư để lập dự án được quy định thời gian 

triển khai là 12 tháng. Nếu quá thời hạn này mà nhà đầu tư không triển khai thì sẽ 

thu hồi lại. Trong quá trình giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư xây dựng dự án, 

các Ban chức năng đã thường xuyên phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư lập dự 

án đúng tiến độ. Đã có 36 dự án đang triển khai lập dự án đầu tư với diện tích: 

2.510ha. Giới thiệu cho 32 tổ chức để xây dựng văn phòng với diện tích 37.300 

m2. Công bố quy hoạch, công khai cho nhân dân trong vùng dự án được duyệt. 

Lập biên bản 140 vụ xây dựng trái phép của nhân dân và một số tổ chức trong 

vùng quy hoạch.  

3. Quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự 

án với tổng vốn trên 13.700 tỷ đồng. Tổ chức nhiều cuộc hội nghị, họp báo để 
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giới thiệu và kêu gọi đầu tư tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh. 

Trong năm 2008 đã tiến hành đợt xúc tiến đầu tư tại Đài Loan, tổ chức nhiều hội 

nghị xúc tiến đầu tư tại Khu kinh tế với sự tham dự của nhiều nhà đầu tư trong 

nước và nước ngoài. Có nhiều nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư nhiều dự án lớn như:  

Dự án Xây dựng đô thị hiện đại 1000 ha, với số vốn đăng ký đầu tư khoảng 01 tỷ 

USD (cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài); Dự án hạ tầng khu Công nghiệp 

700 ha, vốn đăng ký đầu tư 300 triệu USD; Dự án hạ tầng khu Thương mại Quốc 

tế 450 ha, vốn đăng ký đầu tư là 100 triệu USD; Khu vui chơi giải trí Quốc tế và 

cụm khách sạn năm sao, vốn đăng ký đầu tư 800 triệu USD; Dự án sân bay 

Thương mại Quốc tế 700 ha, vốn đăng ký đầu tư là 1,5 tỷ USD; Dự án đường cao 

tốc từ sân bay tới Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 35 km, tổng vốn đăng ký đầu tư 150 

triệu USD; Dự án hệ thống điện trung, hạ thế cho toàn bộ đô thị là 500 triệu USD; 

Dự án cụm Y tế gồm: Bệnh viện đa khoa với trang thiết bị hiện đại, quy mô Quốc 

tế, khoảng 1000 giường bệnh; Khu điều dưỡng khoảng 2000 giường bệnh.; trường 

Đại học và trên Đại học Y khoa khoảng 2000 sinh viên mỗi năm, theo trình độ 

Quốc tế; Khu nghiên cứu khoa học y tế về Đông y, Tây y và Nam dược; .... 

Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh: 06 dự án đã thực hiện với 

tổng vốn 457,6 tỷ đồng. Dự án đang triển khai xây dựng: 07 dự án, với tổng vốn 

đăng ký 2.268 tỷ đồng và 800 triệu USD 

Cấp 48 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh 

nghiệp với vốn đăng ký 393.820 triệu đồng và 20 Giấy chứng nhận hoạt động Chi 

nhánh, Văn phòng đại diện cho các tổ chức kinh tế, cụ thể: Loại hình Công ty Cổ 

phần: 13 doanh nghiệp, với tổng vốn điều lệ đăng ký là 336.400 triệu đồng; Loại 

hình Công ty TNHH 1 thành viên: 15 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký 

là 25.970 triệu đồng; Loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 07 doanh 

nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký là 16.100 triệu đồng; Loại hình doanh nghiệp 

tư nhân: 11 đơn vị, với vốn đăng ký là 14.350 triệu đồng; Loại hình hộ cá thể: 02 

đơn vị, với vốn đăng ký là 1.000 triệu đồng; Giấy chứng nhận hoạt động Chi 

nhánh, Văn phòng đại diện cho 20 doanh nghiệp. 

4. Quản lý, sử dụng đất đai: Các dự án sau khi được phê duyệt, Ban Quản 

lý Khu kinh tế lập hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh thu hồi và giao đất để sử 

dụng theo đúng quy định của Luật Đất đai. Diện tích đất đã thu hồi được UBND 

tỉnh Kon Tum  giao cho Ban Quản lý tính đến 30/9/2007 là  304,05 ha. Đã lập thủ 

tục để UBND tỉnh giao đất cho các Dự án với tổng diện tích là: 89,1 ha. Đang lập 

thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích là 2.100ha để làm thủ 

tục giao đất cho các nhà đầu tư. Đã giao cho 02 tổ chức với diện tích là: 7.207 m2; 

16 tổ chức thuê đất với diện tích: 8,5 ha. Lập thủ tục xin đấu giá QSD đất với diện 

tích: 67.936 m2/chia 162 lô/ khu I. Diện tích đã đấu giá: 59.542 m2/150 lô; Tổng 

số tiền được phê duyệt trúng đấu giá là: 15.978.246.000 đồng. 

Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng: Sau khi nhận quyết định thu 

hồi đất, Ban Quản lý đã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, kết quả 

đã có 9 dự án đã được phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, diện 

tích 122,5 ha với 315 hộ di dời, tổng giá trị bồi thường là 28.772.548.480 đồng. 
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5. Quản lý tài chính, dự toán ngân sách: Từ 1999 đến 2008, nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước đầu tư XDCB cho Khu kinh tế là 250.367.499.950 đồng (bình 

quân 20,8 tỷ đồng/năm). Trong đó:  Giai đoạn 2006-2008: 135 tỷ đồng (bình quân 

45 tỷ đồng/năm). Ngoài ra còn có nguồn vốn CK 16,24 tỷ đồng và vốn ODA là 

25,885 tỷ đồng. Năm 2007, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được 

giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước là 65 tỷ đồng. Kế 

hoạch năm 2008 được giao thực hiện 19 dự án với tổng vốn là 40 tỷ đồng. Ngoài 

ra trong năm 2008, Khu kinh tế đã được ứng vốn kế hoạch năm 2009 để triển khai 

thực hiện xây dựng đường NT18 là 200 tỷ đồng. 

  Về kinh phí hành chính, sự nghiệp: Tổng kinh phí chi Hành chính sự 

nghiệp thuộc Ngân sách Nhà nước từ 2006 đến 2008 là: 17.682.003.000 đồng. 

Trong đó: Kinh phí Hành chính:  13.843.394.000 đồng; Kinh phí sự nghiệp (kinh 

tế+môi trường): 3.838.609.000 đồng. 

 6. Hoạt động thương mại, cửa khẩu: Lượng khách xuất nhập cảnh năm 

2006 so với 2005 tăng 90,49%, năm 2007 so với 2006 tăng 52,37%, riêng 9 tháng 

đầu năm 2008 tăng 115% so với cùng kỳ năm 2007. Phương tiện qua lại cửa khẩu 

năm 2006 tăng đột biến trên 400% so với năm 2005, năm 2007 tăng 61% so với 

2006 và trong 9 tháng đầu năm 2008 tăng trên 50% so với cùng kỳ của năm 2007. 

Các khoản thu như thuế, lệ phí cũng tăng từ 19 - 50% so với năm trước. Khoản 

thu lệ phí bến bãi do UBND tỉnh thu đối với mặt hàng gỗ đã tăng lên rõ rệt, năm 

2006 thu được 3,45 tỷ đồng, năm 2007 tăng lên 5 tỷ và đặc biệt trong 9 tháng đầu 

năm 2008 đã thu được 13,57 tỷ. 

Hoạt động của Khu thương mại cửa khẩu: Hoàn thành Khu Thương mại 

cửa khẩu (thuộc Khu A) - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (diện tích khoảng 

5 ha), khai trương và đi vào hoạt động chính thức từ ngày 05/01/2007, tạo điều 

kiện thúc đẩy nhanh quá trình mở rộng giao lưu, giao thương hàng hoá qua lại cửa 

khẩu, hội nhập với các nước trong khu vực. Tổng giá trị hàng hoá nhập đến tháng 

9/2008 là 6.770 triệu đồng.  

Ngày 31/3/2006, Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 17/2006/QĐ-

BTM về Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum, cụ thể: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa mẫu D, mẫu S cho các doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; 

Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước 

ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y; Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 26/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 hướng 

dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. 

7. Bố trí, sắp xếp dân cư: Để xây dựng Khu trung tâm Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y phát triển thành đô thị biên giới theo mục tiêu và những giải 

pháp cơ bản của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, Ban 
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Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng Đề án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tái định 

cư các làng đồng bào dân tộc theo quy hoạch được duyệt, lồng ghép các chính 

sách đầu tư, xây dựng các thôn, bản văn hoá, tạo điều kiện để nhân dân hưởng lợi 

từ dự án; đảm bảo yêu cầu có nhà văn hoá, khu vui chơi, công trình trường học, 

trạm xá, hệ thống giao thông thuận tiện. 

Phương châm của việc sắp xếp dân cư là không gây những biến động lớn 

trong đời sống nhân dân, đảm bảo ổn định và có đời sống cao hơn trước khi sắp 

xếp, Ban Quản lý đã tiến hành quy hoạch và phân lô quỹ đất sản xuất cho nhân 

dân, đảm bảo phù hợp điều kiện đi lại và diện tích chia cho từng hộ, đảm bảo ổn 

định sản xuất và đời sống. Các khu dân cư được sắp xếp theo quy hoạch được 

duyệt, có ý kiến thống nhất của Già làng, Trưởng bản và nhân dân. Bố trí các trục 

giao thông thuận lợi cho việc sinh hoạt, sản xuất cũng như vận chuyển hàng hoá 

của nhân dân. Tiêu chuẩn diện tích đất thổ cư được cấp cho các hộ dân tộc là 

400m2/hộ miễn phí theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Chính phủ.  Hệ thống 

đường trục trong khu dân cư từng bước được nhựa hoá hoặc bê tông. Ban Quản 

lý đã hỗ trợ, quan tâm đặc biệt đối với công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 

học như hỗ trợ con giống, cây giống cho nhân dân, hỗ trợ cho học sinh nghèo và 

cán bộ xã đi học, … 

 

(Khu tái định cư làng Iệc) 

Toàn bộ đất ở, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi theo hiện trạng cũ, được 

xác định công khai của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư cùng với gia 

đình, địa phương, làm cơ sở để bồi thường lại cho nhân dân theo đơn giá UBND 

tỉnh Kon Tum quy định. Ngoài ra được hỗ trợ di dời tái định cư như: Hỗ trợ di 

chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề… 

Các xã còn lại trong vùng dự án tuỳ theo tình hình triển khai xây dựng và 

triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt mà thực hiện các chính sách liên 

quan đến nhân dân, theo các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo sau khi 

sắp xếp tái định cư đời sống nhân dân được cải thiện và bền vững hơn trước. 
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Phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện thí điểm sắp xếp 

và ổn định cho khoảng 200 hộ đồng bào dân tộc làng Iệc và ĐắkRăng thuộc xã 

Bờ Y. 

8. Giúp xã khó khăn theo Nghị quyết 01 của Tỉnh uỷ: Thực hiện Nghị 

quyết số 01 của Tỉnh uỷ Kon Tum (khoá XI) về tiếp tục xây dựng các xã vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế mới khó khăn, Ban Quản lý Khu kinh tế 

được Tỉnh uỷ phân công giúp đỡ xã Bờ Y (từ 2001-2007) và xã Đăk Ang (Từ 

01/2008). Đây là các xã có nhiều khó khăn nhất trong tỉnh, kinh tế - xã hội kém 

phát triển, sản xuất nông nghiệp mang tính tự cấp, tự túc, không mang tính sản 

xuất hàng hoá. Nhân dân chủ yếu làm rẫy, công cụ, dụng cụ lao động sản xuất còn 

thiếu thốn. Ban Quản lý Khu kinh tế đã phối hợp với Đảng uỷ, HĐND, UBND, 

các ban, ngành, đoàn thể của xã cùng với già làng, trưởng bản tổ chức tuyên truyền 

và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước. Ban Quản lý Khu kinh tế đã hỗ trợ cho xã nhiều lĩnh vực từ sản xuất, giáo 

dục, văn hoá, y tế, cụ thể như sau: 

- Về kinh tế: Tổng kinh phí đã hỗ trợ cho 2 xã Bờ Y và Đăk Ang là 503,92 

triệu đồng. Hỗ 10.000 giống cây điều trị giá 7,5 triệu đồng, hỗ trợ cho các mô 

hình thí điểm của Hội phụ nữ xã, mỗi mô hình 2 triệu đồng.Giúp xã phát triển đàn 

bò, Ban Quản lý đã hỗ trợ cho nhân dân trong xã Bờ Y 30 con bò giống và bò sinh 

sản. Đầu tư cây giống trổng 53 ha rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc . 

- Về văn hoá - xã hội: Hàng năm đều hỗ trợ kinh phí cho các cháu học sinh 

nghèo. Hỗ trợ vật liệu sửa chữa lại hệ thống trường học như thay tôn, lợp ngói 

chống dột, quét vôi, sửa cửa cho 10 phòng học, 2 phòng ở cho giáo viên, giúp xã 

hình thành mô hình nhà trẻ. Tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Lễ, 

Tết Trung thu. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Kết quả hiện nay có 8/8 

thôn làng trong xã có phong trào quần chúng đạt loại khá trở lên, có 4 thôn đạt 

chuẩn làng văn hoá cấp huyện. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân trong xã 

được nâng lên rõ rệt. Đến cuối năm 2007, xã Bờ Y không còn hộ đói; đời sống 

nhân dân xã Đăk Ang đang dần dần được cải thiện. 

9. Công tác hợp tác hỗ trợ phát triển đối với Lào và Campuchia: Thực 

hiện các kế hoạch hợp tác hỗ trợ phát triển giữa các tỉnh trong tam giác phát triển 

ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; phối hợp quản lý giữa chính quyền các tỉnh 

để đảm bảo hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y phù hợp với các 

Hiệp định, thoả thuận đã ký kết.  Phối hợp, làm việc với Thường trực phân ban 

hợp tác Việt - Lào để giúp bạn Lào xây dựng công trình Trạm KSLH cửa khẩu 

quốc tế Phu Cưa từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho 

Chính phủ CHDCND Lào và quá trình xây dựng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Phu Cưa.  

Nhằm nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác phát triển 

kinh tế quốc tế gắn với bảo vệ an toàn trật tự xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế 

phối hợp với chính quyền đã có nhiều buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Attapư 

(Lào) để bàn về nội dung hợp tác và phương án triển khai các lĩnh vực kinh tế xã 
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hội, ANQP nói chung và biện pháp triển khai các công việc liên quan tới quá trình 

xây dựng phát triển 2 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa và đi đến 

thống nhất thúc đẩy tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để phát huy tốt vai trò cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa. 

 Ngoài những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình xây dựng, phát triển, 

Khu kinh tế cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế như sau:  

  (1) Trong thời gian đầu, khi cơ chế chính sách của Khu kinh tế chưa ổn 

định, không đủ hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư lớn đến đăng ký đầu tư.  

 (2) Khi Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg ra đời, Khu kinh tế đã thu hút 

nhiều nhà đầu tư và đã đăng ký nhiều dự án với số vốn khoảng 5000 tỷ đồng. Đến 

đầu năm 2007, do cơ chế chính sách biến động (khi có Quyết định số 224/QĐ-

TTg ngày 08/02/2007), một số nhà đầu tư tiềm năng rút đầu tư. Sau đó, khi Quyết 

định số 22/2008/QĐ-TTg ban hành, các nhà đầu tư lại tìm đến, đăng ký đàu tư với 

số vốn lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Khi có Văn bản số 5787/VPCP-TCCV ngày 

03/9/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc soạn thảo dự thảo Quyết định sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg, chuyển đầu mối quản lý hành chính 

theo hướng Ban Quản lý trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum, một số nhà đầu tư của 

các dự án lớn có yếu tố nước ngoài mặc dù đang triển khai công tác chuẩn bị đầu 

tư, giải phóng mặt bằng đã tạm dừng thực hiện.  

(3) Nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước rất hạn chế, bình 

quân 10,46 tỷ đồng/năm (giai đoạn 1999-2005) và 20,8 tỷ (giai đoạn 1999-2008), 

chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Số vốn 

ít ỏi này chủ yếu đủ làm công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng 

mặt bằng. Do đó đã hạn chế sức thu hút với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà 

đầu tư nước ngoài. 

(4) Do ảnh hưởng của việc thay đổi cơ chế chính sách của năm 2007, Kế 

hoạch dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 của Khu kinh tế được Bộ Kế hoạch 

Đầu tư và Bộ Tài chính thông báo giao thông qua tỉnh. Nhưng khi triển khai giao 

kế hoạch, đến tháng 5/2008 mới thông báo vốn đầu tư XDCB và tháng 8/2008 

mới giao kinh phí hoạt động thường xuyên. Đặc biệt là vốn cho các dự án quy 

hoạch không được bố trí nên ảnh hưởng đến công tác quy hoạch của toàn bộ Khu 

kinh tế. Việc giao vốn chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và chất lượng xây 

dựng công trình, vì trong mùa khô (tháng 12 đến tháng 4) không có vốn triển khai, 

khi được giao vốn thì thời tiết đã là mùa mưa, giá cả vật tư tăng cao nên gây lãng 

phí và thiệt hại lớn về kinh tế cho Khu kinh tế và nhà thầu thi công.  

(5) Các dự án đăng ký đầu tư, các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư có 

có quy mô, vốn đầu tư lớn đều không triển khai. Khu miễn thuế hoạt động không 

hiệu quả. 

(6) Một số cán bộ ở một số lĩnh vực còn hạn chế về chuyên môn, chưa 

ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Sự phối kết hợp của một số cơ quan hữu quan 

ở một số lĩnh vực còn hạn chế... 
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IV. CHUYỂN GIAO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 

QUỐC TẾ BỜ Y VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM QUẢN LÝ 

LẦN 1: 

Thực hiện Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của 

Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và 

chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2006/NĐ-

CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư. Ngày 08 tháng 02 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 224/QĐ-TTg về Về việc chuyển giao Ban 

Quản lý khu công nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng Chính phủ 

về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quản lý. 

Ngày 09/3/2007, Tỉnh ủy Kon Tum có văn bản số 322-CV/TU gửi Thủ 

tướng Chính phủ đề nghị cho phép Khu kinh tế tiếp tục trực thuộc Thủ tướng 

Chính phủ để tập trung nguồn lực và tạo thuận lợi cho việc thực hiện cơ chế chính 

sách được quy định tại Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg. 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2203/BKH-TM&DV 

ngày 04/4/2007, Báo cáo số 01/BC-BQLKKT ngày 01/3/2007 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ngày 08/5/2007 Phó Chủ nhiệm Văn phòng 

chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký văn bản số 2414/VPCP-TCCB truyền đạt ý kiến 

của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, trong đó giao Bộ Nội vụ chủ trì phối 

hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ xây dựng, các bộ có liên quan, UBND tỉnh 

Kon Tum và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y soạn thảo, trình 

Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2006 dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y.  

Ngày 16/5/2007, Bộ Nội vụ có văn bản số 1336/BNV-TCBC về việc tổ 

chức và hoạt động của Ban quả lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y khi chuyển 

giao về UBND tỉnh Kon Tum. Theo đó, cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y được tạm thời giữ nguyên tổ chức, bộ máy để điều hành theo 

quy định của pháp luật. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được tiếp tục thực 

hiện các cơ chế, chính sách được quy định tại Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg 

ngày 05/9/2005 và Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 08/2/2007 và các văn bản khác 

có liên quan. Về nhiệm vụ, quyền hạn: Ban Quản lý tiếp tục thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn được quy định tại điều 16, Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 

05/9/2005 và theo phân cấp, ủy quyền của các bộ, ngành. Riêng đối với các nhiệm 

vụ, quyền hạn trước dây do Ban Quản lý xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ 

và các bộ, ngành thì nay phải trình qua UBND tỉnh Kon Tum, để UBND tỉnh Kon 

Tum trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành. 
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Năm 2017, cơ chế chính sách có sự thay đổi, công chức, viên chức và người 

lao động hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, vừa phải tập trung, nỗ lực 

khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa phải tập trung 

xây dựng cơ chế chính sách mới. Tuy vậy, với sự nỗ lực của tập thể cơ quan, đơn 

vị, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y vượt qua khó khăn, thử thách, 

và đã đạt được một số kết quả như: Cấp giấy chứng nhận đầu tư 06 dự án, với 

tổng vốn đăng ký là 435,324 tỷ đồng. Cấp 20 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

07 giấy chứng nhận hoạt động chí nhánh, văn phòng đại diện; Triển khai các dự 

án đầu tư theo kế hoạch đảm bảo thời gian, tiến độ. 

 

(Đồng chí Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y năm 2007) 

Ngày 20/4/2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm và làm việc 

với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Chủ tịch nước đã đánh giá 

cao nỗ lực của cán bộ, công chức Ban Quản lý, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên 

chức Ban Quản lý tranh thủ tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh của khu kinh tế 

đã được động lực, trung tâm liên kết trong hành lang kinh tế Đông Tây, là trung 

tâm tam giác phát triển 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Đây là khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế, nên sẽ phát triển đúng tầm quốc tế và trong tương lai sẽ phát 

triển đàng hoảng hơn, to đẹp hơn. Chủ tịch nước ủng hộ  việc giữ nguyên cơ chế, 

chính sác, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ tại Khu kinh tế; ủng hộ việc tăng cường 

nguồn vốn đầu tư cho Khu kinh tế quan trọng này để đây sẽ trở thành điểm nhấn 

về kinh tế, xã hội không chỉ cho tỉnh Kon Tum mà cả khu vực Tây Nguyên. Từ 

đó nâng dần chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc 

trong khu vực, thực hiện hội nhập quốc tế. 

Về vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Chủ 

tịch nước chỉ đạo giữ nguyên tốc độ đầu tư kinh phí từ Ngân sách nhà nước để 
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xây dựng cơ sở hạ tầng với mức năm sau tăng 100% so với năm trước, cụ thể: 

Năm 2006 Trung ương đầu tư 30 tỷ, năm 2007 là 65 tỷ, năm 2008 là 120 tỷ, năm 

2009 là 240 tỷ. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành hữu quan tạo mọi điều kiện để 

hỗ trợ Khu kinh tế phát triển, hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt. 

V. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y 

THUỘC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LẦN 2: 

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư và xét đề 

nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2462/TTr-BNV ngày 24 tháng 8 

năm 2007; của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại công văn số 1228/UBND-TH 

ngày 22 tháng 6 năm 2007 và công văn số 04/UBND-TH ngày 02 tháng 01 năm 

2008. Ngày 04/02/2008 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành 

Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được thành lập theo Điều 15 Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y ban hành kèm theo Quyết 

định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.  

Ban Quản lý là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc xây dựng và phát 

triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; có trụ sở tại Khu kinh tế và Cơ quan đại 

diện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tại thành phố Hà Nội. Ban 

Quản lý thực hiện việc xây dựng và phát triển Khu kinh tế theo quy hoạch, kế 

hoạch, tiến độ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y nhằm quản lý 

tập trung, thống nhất các hoạt động trên các lĩnh vực: đầu tư; phát triển kinh tế - 

văn hóa - xã hội; tổ chức cung ứng dịch vụ công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan 

đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù của Ban Quản lý: (1) Thực hiện hợp tác 

quốc tế và các kế hoạch hợp tác phát triển giữa các tỉnh trong tam giác phát triển 

của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia; phối hợp quản lý giữa chính quyền 

các tỉnh để bảo đảm hoạt động của Khu kinh tế phù hợp với các điều ước quốc tế 

song phương hoặc đa phương giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia; (2) 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện tốt công tác an 

ninh, quốc phòng và các dự án liên quan đến lĩnh vực an ninh, quốc phòng tại Khu 

kinh tế; (3) Toàn bộ diện tích đất, mặt nước đã được quy hoạch cho đầu tư phát 

triển Khu kinh tế được giao một lần cho Ban Quản lý để giao hoặc cho các nhà 

đầu tư thuê thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành; (4) Phối 

hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu và xây dựng các cơ 

chế, chính sách, quy chế về xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, hợp tác 

quốc tế và các chính sách khác áp dụng tại Khu kinh tế để trình Thủ tướng Chính 

phủ quyết định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-108-2006-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-15963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-217-2005-qd-ttg-quy-che-to-chuc-hoat-dong-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-tinh-kon-tum-3292.aspx
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- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý trong việc xây dựng và quản lý 

quy hoạch, kế hoạch, đầu tư và xây dựng: (1) Xây dựng trình Thủ tướng Chính 

phủ quyết định: Cơ chế, chính sách ưu đãi cần thiết áp dụng đối với Khu kinh tế 

phù hợp với điều kiện phát triển thực tế trong từng thời kỳ; Phương án phát hành 

trái phiếu công trình, trái phiếu Chính phủ theo quy định về phát hành trái phiếu 

Chính phủ trình cấp có thẩm quyền quyết định; phương án huy động các nguồn 

vốn khác nhằm huy động tối đa các nguồn lực, vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng 

quan trọng và yêu cầu phát triển của Khu kinh tế; Chính sách ưu đãi và khuyến 

khích cụ thể phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trên các lĩnh vực: 

thu hút, tuyển dụng và sử dụng lao động tại địa phương, đào tạo nghề, xúc tiến 

đầu tư, thương mại; (2) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của các cơ quan có liên quan đối 

với từng lĩnh vực tại Khu kinh tế; Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy 

hoạch chi tiết các khu chức năng và dự án đầu tư trong Khu kinh tế theo quy định 

của pháp luật hiện hành, tổ chức quản lý và giám sát việc thực hiện; Thanh tra, 

kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Khu kinh tế theo quy định của pháp luật; Quản 

lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và 

các nguồn vốn được cơ quan có thẩm quyền giao, áp dụng như đối với Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu; 

Thẩm định, phê duyệt các khung giá, mức phí và lệ phí thực hiện tại Khu kinh tế; 

Được quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, 

BT theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng; được trực tiếp tiếp nhận, 

quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA theo quy định của pháp luật về quản lý và sử 

dụng vốn ODA; Tổ chức thẩm tra, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng (đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế) do các tổ chức kinh tế trong và 

ngoài nước làm chủ đầu tư không thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn tín dụng đầu tư 

phát triển của Nhà nước và vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, tổng hợp báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý trong cung ứng dịch vụ công và 

dịch vụ hỗ trợ khác: (1) Tổ chức cung ứng các dịch vụ công theo ủy quyền trên 

cơ sở các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục do các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn để cấp, điều chỉnh hoặc gia hạn và thu hồi các 

loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận và chứng chỉ sau: Thực hiện đăng 

ký đầu tư, thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 

các dự án đầu tư trong Khu kinh tế; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 

các trường hợp thành lập tổ chức kinh tế trong Khu kinh tế; Giấy phép kinh doanh 

mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật; Giấy phép thành lập doanh nghiệp, 

văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức kinh tế và thương nhân nước ngoài, 

doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong Khu kinh tế; Chứng chỉ quy hoạch, 

Giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế; Giấy 

phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến 
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làm việc, hoạt động đầu tư; sổ lao động cho người lao động làm việc tại Khu kinh 

tế; Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng chỉ khác theo thẩm quyền; 

xác nhận danh mục, số lượng nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành 

phẩm nhập khẩu từng năm để phục vụ yêu cầu sản xuất của các dự án đầu tư của 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong Khu kinh tế; (2) Quảng bá, giới 

thiệu, đàm phán trong và ngoài nước, làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong quá trình hình thành, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, các vướng mắc 

sau cấp phép đầu tư, kinh doanh và tham gia hoạt động bao gồm cả việc thỏa thuận 

mức thu tiền sử dụng hạ tầng, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong 

Khu kinh tế. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý trong quản lý, bảo vệ tài nguyên 

và môi trường, ngân sách, đất đai: (1) Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường theo ủy quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, xác nhận 

bảng đăng ký tiêu chuẩn môi trường của các dự án đầu tư trong Khu kinh tế; (2) 

Quản lý, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường; 

xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm các quy 

định về bảo vệ tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong 

Khu kinh tế; (3) Quản lý vốn ngân sách nhà nước: Quản lý vốn đầu tư từ nguồn 

ngân sách nhà nước, quản lý và thực hiện việc thu chi hành chính, sự nghiệp, các 

chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được Nhà nước giao theo quy định 

của pháp luật; Tổ chức thu các khoản thu ngân sách trong Khu kinh tế theo phân 

cấp, quản lý và sử dụng theo quy định; (4) Quản lý, sử dụng toàn bộ quỹ đất, mặt 

nước trong Khu kinh tế theo kế hoạch và quy hoạch được duyệt: Phối hợp với 

chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan để thực hiện việc bồi thường, giải 

phóng mặt bằng đối với diện tích đất, mặt nước đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thu hồi giao cho Ban Quản lý; Quyết định mức thu, miễn giảm tiền 

sử dụng đất, mặt nước; tiền thuê đất, theo dự án đầu tư trong Khu kinh tế trên cơ 

sở giá đất và chính sách miễn giảm theo khung giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum quy định đối với từng trường hợp giao lại đất, cho thuê đất mà không thông 

qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá dự án có sử dụng đất; Được tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất đã được quy hoạch trong Khu kinh tế 

để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế; Tổ chức thực hiện quy 

hoạch chi tiết và tái định cư điều chuyển dân cư đô thị và nông thôn trong Khu 

kinh tế theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 

08 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý trong quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, tài chính, tài sản và đào tạo: (1) Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, 

thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 

luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đào tạo bồi dưỡng về chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh 

tế; (2) Quyết định tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong chỉ 

tiêu biên chế được giao theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện, trình 

tự, thủ tục quản lý cán bộ, công chức; quyết định nâng bậc lương thường xuyên 

từ chuyên viên chính trở xuống đối với các cán bộ, công chức làm việc tại Ban 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-225-qd-ttg-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-16751.aspx
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Quản lý (3) Thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 

quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật; (4) Kiểm tra việc 

tuyển dụng và chấp hành các chế độ, chính sách trong sử dụng lao động; tổ chức 

và quản lý đào tạo nguồn nhân lực đối với các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ban 

Quản lý. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý trong quản lý một số lĩnh vực 

khác: (1) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong 

việc bảo đảm an ninh trật tự xã hội, phòng cháy, chữa cháy và mọi hoạt động phù 

hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế; (2) Tổ chức và phối hợp 

với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xử lý các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực hoạt động tại Khu 

kinh tế; (3) Cơ quan đầu mối kế hoạch về khoa học và công nghệ; tổ chức và chỉ 

đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công 

nghệ đối với các lĩnh vực khoa học - công nghệ trong Khu kinh tế; (4) Đối với các 

lĩnh vực không được ủy quyền hoặc phân cấp quản lý, Ban Quản lý có trách nhiệm 

làm đầu mối phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”; (5) Đánh giá hiệu quả đầu tư 

trong Khu kinh tế theo hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năng quản lý nhà nước 

về từng lĩnh vực đầu tư; (6) Tham gia các hội nghị trong tam giác phát triển của 

ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; đồng thời, tham gia hoặc phân công cán bộ 

tham gia hội nghị về các lĩnh vực liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ 

chức; (7) Hàng năm báo cáo sơ kết và 05 năm tổng kết công tác, trình Thủ tướng 

Chính phủ và gửi văn bản đến các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về tình hình triển khai quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát 

triển Khu kinh tế; (8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao 

trong từng thời kỳ hoặc theo quy định của pháp luật. 

Bộ máy giúp việc gồm các tổ chức hành chính: Văn phòng Ban Quản lý; 

Thanh tra; Ban Tổ chức, Đào tạo và Văn xã; Ban Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quy 

hoạch và Kiến trúc; Ban Tài chính và Doanh nghiệp; Ban Tài nguyên và Môi 

trường; Ban Công nghiệp - Thương mại - Du lịch; Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y; Cơ quan Đại diện Ban Quản lý tại thành phố Hà Nội. Các tổ 

chức sự nghiệp: Ban Tư vấn Thẩm định các dự án đầu tư; Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư và Thương mại; Các Ban Quản lý các dự án đầu tư; Công ty phát triển hạ tầng 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2008/QĐ-

TTg, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tập dung triển khai thực 

hiện, thể hiện trên một số lĩnh vực sau: 

1. Công tác tổ chức – cán bộ: Xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của các 

ban, đơn vị theo quy định tại Quyết định số 217/QĐ-TTg, 225/QĐ-TTg và Quyết 

định số 22/2008/QĐ-TTg. Thàng lập thêm các đơn vị mới như: Ban Quy hoạch 

và Kiến trúc; Ban Di dân và Tái định cư; Chi nhánh Trung tâm Xúc tiến đầu tư và 

Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào Quyết định số 234/QĐ-

BNV về việc giao chỉ tiêu biên chế cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc 
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tế Bờ Y gồm 85 biên chế và 03 biên chế dự bị theo Quyết định số 234/QĐ-BNV. 

Ban Quản lý giao chỉ tiêu biên chế năm 2008 cho các ban, đơn vị cụ thể như sau: 

Văn phòng: 15 biên chế; Ban Tổ chức, Đào tạo và Văn xã: 9 biên chế; Ban Tài 

chính và doanh nghiệp: 11 biên chế; Ban Kế hoạch và đầu tư: 9 biên chế; Thanh 

tra Ban Quản lý: 06 biên chế; Ban Công nghiệp - Thương mại và Du lịch: 09 biên 

chế; Cơ quan đại diện tại TP Hà Nội: 06 biên chế; Ban Tài nguyên và Môi trường: 

09 biên chế; Ban Quản lý Trạm KSLH cửa khẩu Quốc tế Bờ Y: 05 biên chế; Ban 

Quy hoạch và Kiến trúc: 05 biên chế. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch 

năm Trưởng Ban Quản lý đã giao biên chế sự nghiệp cho các đơn vị: Công ty Phát 

triển hạ tầng: 03 biên chế sự nghiệp; Ban Quản lý các dự án đầu tư: 03 biên chế 

sự nghiệp; Ban Tư vấn thẩm định các dự án đầu tư: 03 biên chế sự nghiệp;  Ban 

Quản lý các dự án đầu tư 2: 03 biên chế sự nghiệp; Trung tâm xúc tiến đầu tư và 

Thương mại: 03 biên chế sự nghiệp; Ban Quản lý các dự án đầu tư nước ngoài: 

05 biên chế sự nghiệp; Ban di dân và tái định cư: 05 biên chế sự nghiệp; Chí nhánh 

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Thương mại tại TP Hồ Chí Minh: 03 biên chế sự 

nghiệp. 

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu thống nhất chủ trương cho các 

ban, các đơn vị được ký kết hợp đồng có thời hạn với một số nhân viên hợp đồng 

để bố trí vào các vị trí còn thiếu. Tổng số nhân viên hợp đồng của các đơn vị đã 

ký kết là: 34 người.  

Trong khoảng thời gian này đã thực hiện quy trình, thủ tục điều động, bổ 

nhiệm 06 cán bộ, thi hành kỷ luật 02 trường hợp: cách chức 01 trường hợp, buộc 

thôi việc 01 trường hợp. 

2. Thu hút đầu tư: Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg được ban hành đã tạo 

ra khí thế, động lực mới cho Khu kinh tế. Đã có nhiều nhà đầu tư vào đầu tư một 

số công trình lớn và một số dự án được khởi công như 02 khu đô thi với vốn đầu 

tư 2000 tỷ đồng; Khu khách sạn 5 sao và hạ tầng khu vui chơi quốc tế với tổng 

vốn đầu tư 800 triệu USD; khoa ngoại quan (02 kho) vốn đầu tư 968 tỷ VNĐ;... 

Ban Quản lý cũng đã làm việc với UBND huyện Đăk Tô về chủ trương của Thủ 

tướng Chính phủ, công bố quy hoạch, thống nhất quan điểm, giải pháp triển khai 

lập dự án chuẩn bị đầu tư xây dựng sân bay. Ban hành Quyết định số 159/QĐ-

BQLKKT ngày 23/7/2008 chấp thuận chủ trương đầu tư và giao nhiệm vụ chủ 

đầu tư dự án cho Ban Quản lý các dự án đầu tư 2. 

Ngày 18-01-2008, tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào) tổ chức Lễ 

khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y- Phu Cưa. Dự Lễ khai trương về phía Việt 

Nam có ông Đào Ngọc Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Anh Linh, Phó 

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hà Ban, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; phía Lào có ông Phông Sạ Vắt Búp Phả, Thứ trưởng 

thường trực Bộ Ngoại Giao, Trưởng Ban Biên giới Quốc gia; Sĩ Nay Miêng La 

Văn, Bí thư, Tỉnh trưởng Attapư. Tham dự lễ còn có lãnh đạo hai tỉnh, các Đại sứ 

quán, Tổng lãnh sự quán hai nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa 
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phương, các vị khách quý đến từ Vương quốc Campuchia và Thái Lan, các cơ 

quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương. 

Ngày 24/7/2008, trong chuyến thăm và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có 

ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương 

phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý nhanh chóng triển khai lập quy 

hoạch chi tiết, xây dựng các dự án thành phần chuẩn bị đầu tư, kêu gọi đầu tư xây 

dựng sân bay, mở rộng phạm vi nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng sân bay 

thương mại quốc tế Bờ Y, nâng cấp đường băng sân bay Phượng Hoàng (cũ), đầu 

tư xây dựng nhà ga và hạ tầng thiếu yếu (giai đoạn 1), phấn đấu năm 2012 đưa 

sân bay vào hoạt động, với thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng cho máy bay 

Airbus cất, hạ cánh. 

Ngày 06/11/2008 tại khách sạn Melia – thành phố Hà Nội, Ban Quản lý cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y đã tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm (9/2005-9/2008) để đánh 

giá kết quả quá trình thực hiện đầu tư – xây dựng – phát triển Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 

217/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 225/QĐ-TTg, Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg,  

đồng thời thảo luận về cơ chế chính sách và tổ chức bộ máy của Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y. 
 

 

(Khách tham quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y năm 2008) 

3. Đầu tư xây dựng hạ tầng: Công trình đường NT 18 được phê duyệt đầu 

tư theo Quyết định số 57/QĐ-BQLKKT ngày 28/4/2007 của Trưởng Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, với tổng mức đầu tư của dự án: 

460.976.880.346 đồng. Công trình được khởi công vào ngày 06/01/2008 và dự 

kiến hoàn thành đưu vào sử dụng vào ngày 06/7/2010. Đường N5 (đoạn nối từ 

đường NT 18 đến đường Hồ Chí Minh), dài 4,665km, tổng mức đầu tư 478.960 

triệu đồng. Dự án hệ thống cấp nước Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc 
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tế Bờ Y tổng vốn đầu tư được duyệt là 37.165 triệu đồng, trong đó vốn ODA 

25.885 triệu đồng. 

 

(Đường N5 – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y sau khi hoàn thành) 

Lập dự án chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc gia Việt Nam – Campuchia: 

Ngày 25/8/2008, trong buổi làm việc với Ngài Bu Thoong - Ủy viên Thường vụ 

Bộ Chính trị Đảng nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận đoàn kết 

vương quốc Campuchia ngài A Thoong Sa Vân – Phó tỉnh trưởng Ranatakari, 

phía ban đã có ý kiến chính thức đề nghị Chính phủ Việt Nam, tỉnh Kon Tum, 

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y giúp đỡ tỉnh Ranatakari mở cửa khẩu với 

Việt Nam tại ngã ba biên giới Việt Nam – Campuchia – Lào nối thông đường tư 

Bờ Y (Ngọc Hồi, Kon Tum) đến Tà Ven (Ranatakari-Campuchia) và giúp Chính 

phủ Campuchia quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế Kon Tu 

Nẹo.  

Triển khai các bước khảo sát, nghiên cứu lập phương án mở rộng cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y theo định hướng trở thành cửa khẩu quốc tế hiện đại, nâng cao chất 

lượng hoạt động, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa theo phương 

châm “một cửa tại chỗ, văn minh, hiện đại”. 

4. Công tác giúp đỡ xã kết nghĩa: Ngày 20-12-2007, Thường trực Tỉnh 

ủy Kon Tum ban hành Thông báo kết luận số 396TB/TU về công nhận các xã đủ 

điều kiện thôi phân công các cơ quan tỉnh nhận kết nghĩa xây dựng và phân công 

các cơ quan, đơn vị của tỉnh nhận kết nghĩa xây dựng xã thực hiện Nghị quyết số 

04-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y được phân 

công giúp đỡ xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi. Sau khi kế hoạch xây dựng giúp đỡ 

xã được Ban chỉ đạo 04 Tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tấm như: Khảo sát đường vào 

khu sản xuất thôn Đăk Blái, Đăk Rơme; xây dựng kế hoạch giúp 03 hộ gia đình 

thoát nghèo tại thôn Long Giôn; phân công cán bộ xuống giúp xã. Kêu gọi, vận 
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động cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp ủng hộ xã với số 

tiền 37.700.000 đồng. 

VI. CHUYỂN GIAO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 

QUỐC TẾ BỜ Y VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM QUẢN LÝ 

LẦN 2 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính 

phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Đề nghị của Bộ Nội 

vụ tại Tờ trình số 3082/TTr-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2008 và Công văn số 

3368/BNV-TCBC ngày 06 tháng 11 năm 2008, ngày 01/12/2008 Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định số 156/QĐ-TTg về Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum thay thế Quyết định 

số 22/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo 

đó, chuyển Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Thủ tướng 

Chính phủ về Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc 

Ủy ban nhân dân Kon Tum, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối 

với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng 

cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt 

động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư trong Khu kinh tế theo quy 

định của pháp luật. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình 

Quốc huy và trụ sở làm việc tại tỉnh Kon Tum; là đầu mối kế hoạch ngân sách của 

tỉnh Kon Tum. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý, kinh phí hoạt động sự nghiệp 

thuộc Ban Quản lý do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật. 

Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại: Điều 81 

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Các Điều 37 và 

38 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Các văn bản pháp luật 

khác có liên quan. 

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý: Văn phòng; các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ; Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc. 

Thủ tướng Chính phủ cũng quy định các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế 

hoạch liên quan đến phát triển Khu kinh tế được quy định tại Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y ban hành kèm theo Quyết định 

số 217/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết 

định số 225/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y và các văn bản pháp luật khác liên quan được tiếp tục thực hiện. 

Ngày 28/4/2009, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y tại Tờ trình số 07/TTr-BQLKKT ngày 23/3/2009 và của 

Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 467/TTr-SNV ngày 27/3/2009, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND Quy định tạm thời chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-29-2008-nd-cp-khu-cong-nghiep-khu-che-xuat-khu-kinh-te-64162.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-22-2008-qd-ttg-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-62264.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-108-2006-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-15963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-29-2008-nd-cp-khu-cong-nghiep-khu-che-xuat-khu-kinh-te-64162.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-217-2005-qd-ttg-quy-che-to-chuc-hoat-dong-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-tinh-kon-tum-3292.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-225-qd-ttg-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-16751.aspx
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khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân Kon Tum, thực hiện chức 

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

nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính 

công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh 

doanh của nhà đầu tư trong Khu kinh tế theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý 

có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy và trụ sở làm việc tại 

tỉnh Kon Tum; là đầu mối kế hoạch ngân sách của tỉnh Kon Tum. Kinh phí hoạt 

động của Ban Quản lý, kinh phí hoạt động sự nghiệp thuộc Ban Quản lý do ngân 

sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật. 

Ban Quản lý có nhiệm vụ, quyền hạn: (1) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền: Quy hoạch chung 

xây dựng khu kinh tế; Phương án phát hành trái phiếu công trình; phương án huy 

động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cầu hạ tầng kỹ thuật 

và hạ tầng xã hội quan trọng trong khu kinh tế; (2) Chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi để xây dựng và trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, Ngành trung ương có liên quan xem xét phê duyệt 

và tổ chức thực hiện: Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng phù hợp với 

quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất chi tiết trong khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Kế 

hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh và 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Danh mục các dự án đầu tư và 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt và tổ chức thực hiện; Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng 

tại khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; Tham 

gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các 

văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động 

đầu tư, phát triển khu kinh tế; Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu 

tư phát triển khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực 

hiện; Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp 

ứng nhu cầu khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực 

hiện; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp 

làm việc với các sở, ban, ngành, với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và với các 

cơ quan khác có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo 

cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ 

chức thực hiện; (3) Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu 

tư phát triển hàng năm của Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. 

Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: (1) Quản 

lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, 

kế hoạch có liên quan tới khu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt; (2) Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã 

được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng 

khu kinh tế, Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, Quy hoạch, kế hoạch 
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sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (3) Chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được 

đầu tư từ ngân sách nhà nước trong khu kinh tế do Ban Quản lý làm chủ đầu tư; 

(4) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi 

để thực hiện việc giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền 

sử dụng đất, cho thuê đất, mặt nước và thực hiện việc quản lý đất đai giao cho các 

dự án đầu tư trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đất đai; (5) Tổ chức 

thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ 

sinh, nội quy an toàn lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao 

động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho 

doanh nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao 

động của doanh nghiệp; (6) Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong 

khu kinh tế cho tổ chức có liên quan; (7) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục 

tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự 

án đầu tư; phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tiến hành kiểm tra, thanh 

tra việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi 

đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm 

xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và 

người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống 

cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại khu 

kinh tế; (8) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu kinh tế 

trong phạm vi thẩm quyền và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, Ngành 

trung ương có liên quan giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền; (9) Nhận báo 

cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế; 

đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường của từng dự án đầu tư trong khu 

kinh tế; (10) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong 

khu kinh tế theo quy định của pháp luật; (11) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện 

Ngọc Hồi và các cơ quan có liên quan bảo đảm mọi hoạt động trong khu kinh tế 

phù hợp quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển khu kinh tế đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định có liên quan; (12) Phối hợp 

với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc 

Hồi trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý các hành vi vi phạm hành chính và giải quyết tranh 

chấp lao động trong khu kinh tế; (13) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của 

pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý và sử dụng tài 

chính (chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển), tài sản, ngân sách được giao; thu 

và quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 

khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài 

về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế; quản 

lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng 

về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý; 

giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại khu kinh tế; (14) Báo cáo 

định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu cho Ủy ban 



40 
 

nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, Ngành trung ương có liên quan về 

tình hình: xây dựng và phát triển khu kinh tế; triển khai và hoạt động của dự án 

đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước; thu hút và sử dụng lao động; thực 

hiện các quy định của pháp luật lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường sinh thái trong khu kinh tế; 

Ngày 10/7/2009, đồng chí Hà Ban, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Kon Tum dự lễ bàn giao công tác lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa 

khẩu Quốc tế Bờ Y. Tại Quyết định số 229/QĐ-UBND của UBND tỉnh đồng chí 

Nguyễn Thế Đạt thôi giữ chức Trưởng BQL Khu KTCKQT Bờ Y để nhận nhiệm 

vụ mới và chịu trách nhiệm về kết quả điều hành BQL Khu KTCKQT Bờ Y từ 

ngày 30/6/2009 trở về trước. Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của 

UBND tỉnh bố trí đồng chí Bùi Đức Lợi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Kon Tum kiêm nhiệm chức danh Trưởng BQL Khu KTCKQT Bờ Y, chịu trách 

nhiệm điều hành BQL Khu KTCKQT Bờ Y từ ngày 01/7/2009 trở đi. 

 

(Bàn giao công tác lãnh đạo Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y năm 2009) 

Năm 2009, có thể xem là một năm có nhiều biến động lớn đối với Ban Quản 

lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y về mọi mặt như: Sự thay đổi về cơ chế, chính sách; sự 

thay đổi về nhân sự; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, 

kiểm tra, ... Vượt qua những khó khăn trên, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

đã xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các phòng, ban, đơn vị 

theo hướng tinh gọn phù hợp với quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP để 

sớm ổn định công tác tổ chức – cán bộ. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của Ban Quản lý Khu kinh tế đến ngày 01/7/2009 là 124 người. 

Tổ chức xét tuyển vào công chức với 32 trường hợp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội 
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trên địa bàn Khu kinh tế theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước. Hệ thống giao thông, hạ tầng trên Khu kinh tế tiếp tục được đầu tư, phát 

triển; ưu tiên bố trí vốn đầu tư để hoàn thành dứt điểm những dự án quan trọng, 

dự án chuyển tiếp, đặc biệt là dự án tái định cư làng Iệc, các dự án về giao thông, 

điện, nước ... để ổn định đời sống nhân dân. Triển khai lập quy hoạch chi tiết các 

khu chức năng, khu công nghiệp, khu thương mại, quy hoạch tổng thể phát triển 

thương mại, du lịch khu kinh tế đến năm 2025, ...để phục vụ cho công tác xây 

dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển hằng năm và kế hoạch dài hạn đồng 

thời để tổ chức xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế. Khu thương mại 

cửa khẩu dần được củng cố, phát triển, các doanh nghiệp đã tăng cường đầu tư và 

hoạt động, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân và du khách, kích thích thương mại 

phát triển. Khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm của những năm trước 

và những vi phạm mà Kết luận số 28-KL/UBKTTU ngày 04/6/2008 của Ủy ban 

kiểm tra Tỉnh ủy.  

Trong giai đoạn 2005-2009, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y được đón 

tiếp nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo Trung ương đến thăm và làm việc, như: Chủ 

tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng, Phó 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trương 

Tấn Sang; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. 

VII. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

Chi bộ Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Đảng bộ huyện Ngọc 

Hồi, đồng chí Nguyễn Thế Đạt – Bí Thư chi bộ (đến 7/2009); đồng chí Đặng Ngọc 

Thuận – Phó Bí thư chi bộ; đồng chí Phùng Chí Đính – Chi ủy viên. 

Công đoàn Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Công đoàn viên 

chức tỉnh, đồng chí Phùng Chí Đính giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn. 

Chi đoàn Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Huyện đoàn Ngọc Hồi, 

đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh 

Dao – Phó Bí thư chi đoàn. 

 

PHẦN III 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KON TUM 

(2004-2009) 

 

 I. BAN QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN THÂN CỦA 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KON TUM 

 Ngày 28/6/2001, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Quyết định số 101-QĐ/TU 

về việc định hướng chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây 

dựng, ban hành các chính sách cụ thể, chi tiết trên các lĩnh vực, bảo đảm hấp dẫn, 

thu hút nhiều nhất các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

tỉnh. Thực hiện Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng và thực hiện Đề 
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án chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y. Đồng thời thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý cụm công 

nghiệp để tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về thủ 

tục nhằm thu hút vốn trong và ngoài nước. Các khu công nghiệp Hòa Bình, Sao 

Mai, cụm công nghiệp Đăk La đã được quy hoạch chi tiết và tiến hành xây dựng 

các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu. 

 Ngày 05/7/2001, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thị xã Kon Tum. Nghị quyết 

xác định thị xã Kon Tum là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh, 

có vai trò to lớn trong việc tác động, thúc đẩy phát triển về mọi mặt của tỉnh theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2005, thị 

xã Kon Tum cơ bản đạt các chỉ tiêu chủ yếu của một đô thị loại III. Sản xuất hàng 

hóa phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp – dịch vụ - 

nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng là 43,4% -33%-22,7%. Tốc độ tăng trưởng 

kinh tế bình quân hàng năm đạt 14-16%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 85 tỷ 

đồng. Lao động phi nông nghiệp ở khu vực nội thị chiếm trên 70%. 

 Để thực hiện chủ trương trên, căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 

của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao và Thông báo số 466-TB/TU ngày 04/3/2004, ngày 16/3/2004 Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2004/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý cụm 

công nghiệp tỉnh Kon Tum trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Quản lý các 

cụm công nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở trước 

mắt đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trưởng ban do một đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kiêm nhiệm, hai Phó Trưởng ban chuyên trách và một số cán bộ 

chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.  

 Ông Huỳnh Hảo- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng ban; 

ông Võ Duy Diệp – Phó Trưởng ban; ông Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban. 

 Ban Quản lý cụm công nghiệp có chức năng, nhiệm vụ: Trước mắt, quản 

lý các cụm, khu công nghiệp thuộc tỉnh trên địa bàn thị xã Kon Tum; Quản lý và 

triển khai thực hiện dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị xã Kon Tum; 

Đồng thời vận dụng theo quy định tại Nghị định số 36/CP, ngày 24/4/1997 của 

Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 

 Sau khi được thành lập Ban Quản lý cụm công nghiệp bắt tay ngay vào việc 

xây dựng dụng tổ chức – bộ máy như: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 30/2004/QĐ-UBND ngày 15/6/2004 thành lập các phòng chức năng, gồm: 

Văn phòng, Phòng quản lý tổng hợp, Phòng quy hoạch – môi trường; Công ty 

ĐTPTHT các khu, cụm công nghiêp (thành lập theo quyết định số 79/2004/QĐ-

UB ngày 27/10/2001, Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 22/2/2005); Ban hành 

Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý cụm công nghiệp tại Quyết 

định số 77/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004; Ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm 

vụ của các phòng chuyên môn tại Quyết định số 48/QĐ-BQL ngày 25/8/2004; 

Tiếp nhận một số cán bộ, công chức từ các cơ quan, đơn vị về công tác; Xây dựng 
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trụ sở làm việc; Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác; lập các dự án đầu tư cơ 

sở hạ tầng trên các cụm, khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai, cơ sở hạ tầng phía 

Nam khu vực cầu Đăk Bla;... Ngày 04/5/2006, Ban Quản lý cụm công nghiệp giải 

thể theo Quyết định số 563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 II. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KON TUM 

(2005-2009) 

 Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 448/TTg-CN 

ngày 19/4/2005 về việc cho phép thành lập và đầu tư khu công nghiệp Sao Mai 

thuộc tỉnh Kon Tum với quy mô diện tích giai đoạn I là 79,4 ha, được tổ chức và 

hoạt động theo quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban 

hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum đã ra quyết định thành lập và phê duyệt dự án đầu tư CSHT 

khu công nghiệp Sao Mai có quy mô diện tích 79,41 ha (giai đoạn I) với tổng mức 

vốn đầu tư là 111,533 tỷ đồng. Ngoài khu công nghiệp Sao Mai, trên địa bàn tỉnh 

còn có khu công nghiệp Hòa Bình với quy mô 59,2 ha.  

 Để đảm bảo cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng mục 

tiêu phát triển của tỉnh, đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật thì 

việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp là rất cần thiết để giúp UBND 

tỉnh quản lý các khu công nghiệp theo đúng quy chế. Trên cơ sở đề nghị của 

UBND tỉnh tại Tờ trình số 26/TT-UB ngày 24/5/2005, Tờ trình số 1323/TTr-BNV 

ngày 03/6/2005 của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

177/2005/QĐ-TTg ngày 15/7/2005 về việc thành lập Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Kon Tum trực thuộc UBND tỉnh để quản lý các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điều 27 Quy chế 

quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo 

Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ. 

 Ông Huỳnh Hảo tiếp tục được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp, ông Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban trực, ông Võ Duy Diệp – Phó 

Trưởng ban. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ vẫn theo Quyết định số 

30/2004/QĐ-UBND ngày 15/6/2004 của UBND tỉnh và Công ty ĐTPTHT các 

khu, cụm công nghiệp tỉnh. 

 Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 177/2005/QĐ-TTg, 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã bắt tay ngay vào việc triển khai thực 

hiện như: Công bố Quyết định thành lập; kiện toàn tổ chức bộ máy; đoàn thể; xây 

dựng trụ sở làm việc; bố trí phương tiện, tài sản, thiết bị phục vụ cho công tác 

chuyên môn. Chuẩn bị thủ tục đầu tư, công tác lập quy hoạch, GPMB, ứng vốn, 

... để triển khai đầu tư hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp được giao quản lý.  
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 Khu công nghiệp Hòa Bình: Khu công nghiệp Hòa Bình nằm kề Quốc lộ 

14 trên trục chính đường Hồ Chí Minh nối với các tỉnh phía Nam Tây Nguyên, 

các tỉnh ven biển Miền Trung và Nam Bộ. Là cửa ngõ phía Nam của thị xã Kon 

Tum, cách Trung tâm thị xã Kon Tum 02 km thuộc phường Lê Lợi, thành phố Kon 

Tum. Khu công nghiệp Hòa Bình được Chính phủ chấp thuận bổ sung danh mục 

khu công nghiệp đầu tư đến năm 2000 tại Quyết định số 194/1998/QĐ-TTg ngày 

01/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Quản lý cụm công nghiệp đã tiếp nhận 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Hòa Bình từ Sở Xây dựng 

và tập trung nghiên cứu đồ án, cùng với Sở xây dựng định vị, xác định mốc từ bản 

đồ ra thực địa và lập các thủ tục trình UBND tỉnh xin chủ trương thành lập dự án 

đầu tư. Ngày 30/11/2004 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1700/QĐ-

UBND phê duyệt dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Hòa Bình và phê duyệt điều 

chỉnh dự án tại Quyết định số 488/QĐ-UB ngày 29/4/2005, với diện tích 59,22ha, 

tổng kinh phí đầu tư là 53.376.620.632 đồng. Tính đến cuối năm 2004 đã có 10 

doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ sở SXKD trong khu công nghiệp. Đến cuối 

năm 2005, đã cơ bản  hoàn thành công tác đền bù GPMB, rà phá bom mìn. 

 Khu công nghiệp Sao Mai: Khu công nghiệp Sao Mai nằm ở phía Nam thị 

xã Kon Tum, cạnh QL14, qui mô diện tích 150 ha (02 giai đoạn); được Thủ tướng 

Chính phủ cho phép thành lập và cho phép đầu tư với quy mô diện tích giai đoạn 

I là 79,4ha, tổng vốn đầu tư 111.533 triệu đồng, trong đó vốn hỗ trợ từ NSTW 

60.0000 triệu đồng, vốn địa phương 51.533 triệu đồng; được UBND tỉnh thành 

lập tại Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2005; Quy hoạch chi 

tiết (tỷ lệ 1/1.000) Khu công nghiệp được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định 

số 1182/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2005; Năm 2006 UBND tỉnh thống nhất 

giãn tiến độ đầu tư dự án, chưa đặt vấn đề đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Sao Mai. 

Trong thời gian từ 2005 -2006, KCN Sao Mai mới thực hiện công tác bồi thường 

GPMB được 88,88 ha. 
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 Khu công nghiệp Đăk Tô: Khu công nghiệp Đăk Tô nằm tại vị trí thôn Đăk 

Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, được bổ sung vào Quy 

hoạch phát triển các Khu công nghiệp cả nước tại Quyết định số 487/TTg-CN, 

ngày 19/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ.  

 Cụm công nghiệp Đăk La: Cụm công nghiệp Đăk La được hình thành từ 

năm 2003 theo Quyết định số 1379/QĐ-UB ngày 02/12/2003 của UBND tỉnh về 

phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Đăk La, do UBND huyện 

Đăk Hà quản lý. Ngày 16/12/2005 cụm công nghiệp được bàn giao về Ban Quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý theo Thông báo số 199/TB-UBND ngày 

19/10/2005 của UBND tỉnh. 

 Sau khi ông Huỳnh Hảo – Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

nghỉ hưu theo chế độ, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ông Đào Xuân Qúy – Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Ngày 

05/12/2007, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 526/Đ-CT bổ nhiệm ông Vũ 

Mạnh Hải, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp. 

 Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý tại các khu, cum công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, các khu công nghiệp đã được hình thành, khu công nghiệp Hòa 

Bình cơ bản được lấp đầy đã giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu 

ngân sách cho địa phương; ban hành Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 

09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Đề án Quy hoạch tổng thể 

phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020; Quyết 

định số 78/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 về việc phê duyệt đề án quy hoạch 

tổng thể phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020. 

III. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trực thuộc Đảng bộ khối các 

cơ quan dân chính đảng tỉnh, đồng chí Vũ Mạnh Hải, giữ chức vụ Bí thư chí bộ, 

đồng chí Trương Văn Tố - giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Phúc 

– giữ chức vụ chi ủy viên nhiệm kỳ 2005-2008. 

Công đoàn Ban Quản lý cụm công nghiệp tỉnh (sau này là công đoàn Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh) được thành lập tại Quyết định số 52/QĐ-

LĐLĐ ngày 28/7/2004 của Liên đoàn lao động tỉnh trực thuộc liên đoàn lao động 

tỉnh, sau này chuyển về trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Trương 

Văn Tố giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn. 

Chi đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp trực thuộc Đoàn khối các cơ 

quan tỉnh, đến năm 2007 chi đoàn giải thể, số đoàn viên còn lại sinh hoạt ghép với 

chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

 

 

 

http://vbpl.vn/kontum/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=10/2009/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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PHẦN IV 

XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, CÁC KHU 

CÔNG NGHIỆP THÀNH CÁC VÙNG KINH TẾ ĐỘNG LỰC THEO 

NGHỊ QUYẾT 02-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY KON TUM 

 

Hình thành vùng kinh tế động lực của tỉnh là một trong những nội dung 

quan trọng đã được Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh khóa XIII đề ra. Nhằm cụ 

thể hóa và triển khai thực hiện nội dung này, ngày 20/4/2007, Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về đầu tư xây dựng và phát triển 

các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 

2020. Đây được coi là nhiệm vụ vừa quan trọng cấp bách, vừa có tính chiến lược 

lâu dài; là khâu đột phá để khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thể của tỉnh, 

đón bắt các cơ hội trong quá trình hội nhập quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng với tốc 

độ cao và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời thúc 

đẩy các khu vực lân cận cùng phát triển, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách chênh 

lệch  giữa các vùng. 

Về định hướng phát triển, gồm 3 vùng kinh tế động lực: Tập trung đầu tư 

phát triển mạnh thị xã Kon Tum gắn với khu công nghiệp Sao Mai, Hòa Bình và 

các khu đô thị mới; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với việc phát triển thị 

trấn Plei Kần đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4; Thị trấn Kon PLông gắn với khu du lịch 

sinh thái Măng Đen. Khai thác có hiệu quả các tuyến đường giao thông quốc lộ 

và tỉnh lộ, phát triển vai trò của các thị trấn, trung tâm huyện lỵ, trung tâm cụm 

xã trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đối với vùng kinh tế động lực thị xã Kon Tum gắn với khu công nghiệp 

Hòa Bình, Sao Mai và các khu đô thị mới, như: Trung tâm du lịch – dịch vụ- giải 

trí Đăk Bla. 

Đối vớí Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với vùng kinh tế động lực 

huyện Ngọc Hồi, tiếp tục triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU theo hướng Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là khu kinh tế động lực, trung tâm trong tam giác phát 

triển ba nước Việt Nam, Lào, Cam Pu Chia, được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ; phát triển thành đô thị loại II vùng biên giới 

gắn kết với hành lang Đông - Tây của khu vực nhằm khai thác có hiệu quả các 

điều kiện về địa lý - chính trị - kinh tế - xã hội có vị trí quan trọng về an ninh , 

quốc phòng. Ngày 18-01-2008, tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Attapư (Lào) 

tổ chức lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y – Phu Cưa. Trong xu thế hội 

nhập kinh tế quốc tế, việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y – Phu Cưa 

không chỉ tạo ra những điều kiện thuận lợi và cơ hội cho hai tỉnh, hai nước mà 

còn cho cả khu vực tam giác phát triển 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Đến 

tháng 11/2009 thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa IX xem xét cho chủ trương trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh 
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quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết thị 

trấn Plei Kần và quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được duyệt, sắp 

xếp ổn định dân cư cơ bản đúng theo quy hoạch, đời sống nhân dân tái định cư 

từng bước được ổn định và nâng lên. 

Kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20-4-2007 của Tỉnh ủy khóa 

XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020: 

Tại Khu công nghiệp Hòa Bình: Giai đoạn 1 (diện tích 59,22 ha) đã được 

đầu tư hoàn thiện khu xử lý nước thải tập trung và cho thuê  95,438 % diện tích 

đất công nghiệp, dịch vụ với 35 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 

665,437 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 1.360 người lao động; Thực hiện chủ 

trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình cấp có thẩm 

quyền cho phép dừng thực hiện Khu công nghiệp Hòa Bình giai đoạn 2 (diện tích 

70 ha) tại vị trí đã quy hoạch tại phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum để thành 

lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Kon Tum. 

 

(Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum) 

Tại Khu công nghiệp Sao Mai: Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để 

thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai (Diện tích 212,6 ha; trong đó: Khu 

công nghiệp Sao Mai là 150 ha và khu đô thị là 62,6 ha). Khu công nghiệp Sao 

Mai đang chuẩn bị đầu tư hạ tầng, xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư và xây dựng 

khu xử lý nước thải tập trung. Đến thời điểm hiện tại, đã có một số nhà đầu tư 

nghiên cứu, đăng ký đầu tư nhóm ngành chế biến dược liệu, thực phẩm vào Khu 

công nghiệp này.  

Tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tính từ năm 2010 đến nay, tại Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã thu hút được 53 dự án đăng ký đầu tư với tổng 

vốn đăng ký đầu tư trên 1.239 tỷ đồng, vốn thực hiện 584,259 tỷ đồng với diện 

tích 1.282.535 m2, đang mang lại một số hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn, 
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góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hơn 1.290 lao động tại 

chỗ. Đầu tư xây dựng hệ thống đường nội bộ Khu kinh tế, hệ thống lưới điện, cấp 

nước sinh hoạt, viễn thông, đường NT18, đường N5, đường D1, D4, D7, D8, D9, 

D24, đường trục chính Khu I, đường trục chính khu III... Hình thành trung tâm 

dịch vụ mậu biên và kiểm soát cửa khẩu. Để phát triển hạ tầng giao thông kết nối 

liên vùng tại khu vực cửa khẩu, Chính phủ đã thống nhất chủ trương đầu tư tuyến 

đường cao tốc Bờ Y - Ngọc Hồi - Plei Ku, bổ sung quy hoạch phát triển mạng 

đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Các hoạt 

động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y ngày càng phát 

triển.  

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2007 của Tỉnh 

ủy, nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân 

dân đối với việc xây dựng, phát triển vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi ngày 

càng được nâng lên; tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn duy trì ở mức khá; cơ cấu 

kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; diện mạo đô thị, nông thôn được chỉnh 

trang xanh-sạch-đẹp; công tác huy động vốn bước đầu đã có kết quả tích cực, nhất 

là huy động nguồn xã hội hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm; đời sống 

nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những khó khăn, hạn chế như: 

Công tác thu hút đầu tư chưa phát huy hiệu quả; Việc triển khai thực hiện dự án 

của nhiều nhà đầu tư còn chậm; Công tác giải quyết việc làm tại các vùng kinh tế 

động lực hàng năm còn thấp so với nguồn lao động trên địa bàn; Cơ chế quản lý 

đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y liên tục thay đổi, cùng với sự suy giảm 

kinh tế, hạn chế trong nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho hạ tầng Khu 

kinh tế cửa khẩu và kết quả thu hút đầu tư không thực sự khả quan nên tiến độ 

đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu còn chậm và chưa đáp ứng được quy hoạch, 

kế hoạch đề ra; Một số doanh nghiệp chậm đưa đất vào sử dụng hoặc xây dựng 

chưa đầy đủ các hạng mục theo dự án. Một số nhà đầu tư tạm dừng triển khai các 

hoạt động đầu tư các dự án đã đăng ký tại Khu kinh tế; Hoạt động tại Khu kinh tế 

cửa khẩu Quốc tế Bờ Y mới dừng lại ở việc trung chuyển hàng hóa; Chưa trở 

thành trung tâm tăng trưởng tam giác phát triển 3 nước Việt Nam - Lào - 

Campuchia như Nghị quyết đã đề ra.  

Nguyên nhân: Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách 

địa phương và nguồn vốn xã hội hóa đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu 

vốn đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu, cụm công nghiệp; 

Các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc ngừng 

sản xuất do thiếu nguồn nguyên liệu; chưa đánh giá được hiệu quả đầu tư của dự 

án; các thủ tục hành chính và các quy định về quản lý đối với Khu kinh tế, Khu 

công nghiệp (đất đai, chủ trương đầu tư) còn nhiều bất cập, do đó, đã có những 

khó khăn trong công tác thu hút đầu tư vào Khu kinh tế nói chung và tại khu vực 

cửa khẩu nói riêng; Ngoài ra, điều kiện kinh tế - xã hội của các tỉnh giáp biên giới 

của Lào còn hạn chế, chính sách đầu tư, xuất nhập khẩu của Lào trong những năm 

gần đây có nhiều thay đổi, các hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam với 
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Lào qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y có nhiều khó khăn so với trước đây làm ảnh 

hưởng đến các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y. 

 

PHẦN V 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

 (TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2020) 

 

 I. THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

Ngày 29/7/2009 tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Tỉnh 

ủy thống nhất mục tiêu “Nhanh chóng đưa tỉnh Kon Tum ra khỏi nhóm các tỉnh 

có chỉ số PCI thấp vào năm 2010, phấn đấu năm 2015 tỉnh có chỉ số PCI khá của 

cả nước”. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt “Đề án nâng cao năng lực 

cạnh tranh của tỉnh”, để đảm bảo chuyển biến về môi trường đầu tư của tỉnh ngay 

từ những tháng cuối năm 2009. Nhờ đó, việc thu hút đầu tư các nhà đầu tư trong 

và ngoài nước đến đầu tư tại các khu công nghiệp Hòa Bình, Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y có kết quả kháo rõ rệt. Tại khu công nghiệp Hòa Bình, Đăk Tô và 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có nhiều dự án đã và đang được tiến hành đầu 

tư. Đến ngày 04/11/2009, tại Hội nghị tháng 10/2009 căn cứ thực trạng phát triển 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công 

nghiệp, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tăng tỷ trọng công 

nghiệp – dịch vụ trên nền kinh tế, Ban Thường vụ đã chỉ đạo Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể phát triển các khu công 

nghiệp đến năm 2020, trình kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

xem xét, quyết định. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý việc quy hoạch xây 

dựng khu công nghiệp phải xa khu dân cư, xa nguồn nước sinh hoạt của Nhân dân 

và nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đối với khu công nghiệp đã được Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận, Ban Thường vụ thống nhất chủ trương sử dụng diện 

tích 20ha mở rộng phía Đông KCN Sao Mai (theo Thông báo số 643-TB/TU ngày 

26/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) để bố trí làm khu phụ trợ cho khu công 

nghiệp. Tính toán lại diện tích các khu công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp. Thống nhất không 

bổ sung KCN Tân Cảnh vào quy hoạch tổng thể phát triển các Khu công nghiệp 

đến năm 2020. 

 Để thống nhất công tác quản lý, điều hành các khu công nghiệp, Khu kinh 

tế trên địa bàn tỉnh, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11/2009 (họp ngày 

01/12/2009), Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Đề án sáp nhập Ban Quản lý cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thành Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh. 

 Việc hợp nhất giữa hai Ban Quản lý nhằm khắc phục những hạn chế trong 

tổ chức và hoạt động của các Ban Quản lý hiện có và phù hợp với yêu cầu sắp 
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xếp, kiện toàn lại các Ban Quản lý khu kinh tế, Ban Quản lý khu kinh tế, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp theo quy định tại khoản 15, điều 35 Nghị định số 

29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất 

và khu kinh tế. Đảm bảo sự tập trung thống nhất trong chỉ đạo điều hành, kêu gọi 

thu hút đầu tư một cách hợp lý, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh. Đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, 

hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực; thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Sử dụng hợp lý và có hiệu 

quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, … hiện 

có của mỗi Ban Quản lý. 

 Thực hiện chủ trương trên, ngày 14/12/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Tờ trình số 134/TTr-UBND về Đề án sáp nhập Ban Quản lý khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh gửi Thủ tướng Chính 

phủ. Ngày 31/12/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 

số 2214/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trên 

cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum 

(được quy định theo Quyết định số 156/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 

của Thủ tướng Chính phủ) với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum 

(được thành lập theo Quyết định số 177/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2005 

của Thủ tướng Chính phủ). 

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh 

tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng 

cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt 

động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, 

khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý 

có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy, trụ sở làm việc tại 

tỉnh Kon Tum; là đầu mối kế hoạch ngân sách của tỉnh Kon Tum; được cân đối 

riêng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương. Kinh phí quản lý hành 

chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban Quản lý do ngân sách nhà 

nước cấp theo quy định của pháp luật. 

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại: Điều 81 

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Các Điều 37 và 

38 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan. 

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban. Trưởng ban 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn 

chức danh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành; Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban 

Ban Quản lý. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm các tổ chức hành chính (văn 

phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện Ban Quản lý tại khu công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-156-2008-qd-ttg-ban-quan-ly-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-tinh-kom-tum-82775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-177-2005-qd-ttg-thanh-lap-ban-quan-ly-khu-cong-nghiep-tinh-kon-tum-2476.aspx
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nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum) và các tổ chức sự nghiệp 

trực thuộc. Trưởng ban Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/01/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 14/QĐ-CT 

về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Trọng Hảo- giữ chức 

vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Ngày 25/01/2010 ông Vũ 

Mạnh Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 53/QĐ-CT ngày 25/01/2010 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Ngày 07/01/2011 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 

05/QĐ-CT bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Thuận- giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. 

Sau khi được thành lập, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tập trung vào công tác 

sắp xếp, kiện toàn tổ chức - bộ máy các đơn vị hành chính, sự nghiệp; tham mưu 

ban hành quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban; 

trụ sở làm việc;… UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 

18/01/2010 về việc chấm dứt hiệu lực thi hành của các Quyết định do UBND tỉnh 

ban hành liên quan đến Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, gồm: 

Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 

08/10/2009 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho đồng 

chí Bùi Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

Ngày 24/8/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

05/2010/QĐ-UBND 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. Theo đó, Ban Quản lý 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại: Điều 81 Nghị định 

số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; các Điều 37 và 38 Nghị định 

số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, 

khu chế xuất và khu kinh tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan, cụ thể 

như sau: 

Về xây dựng, trình UBND tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 

theo thẩm quyền: Quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công 

nghiệp, khu kinh tế, quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế trên địa bàn; Mở rộng 

và điều chỉnh giảm quy mô diện tích, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được 

phê duyệt trong khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế; Phương 

án phát hành trái phiếu công trình; phương án huy động các nguồn vốn khác để 

đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng 

trong khu kinh tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-108-2006-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-15963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-29-2008-nd-cp-khu-cong-nghiep-khu-che-xuat-khu-kinh-te-64162.aspx
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Tham gia ý kiến, xây dựng, trình các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt và tổ chức thực hiện: Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, 

quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu 

kinh tế; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối 

hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ 

quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế 

một cửa và một cửa liên thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức 

thực hiện; Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư, thương mại, du 

lịch để phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt và tổ chức thực hiện; Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển 

khu công nghiệp, khu kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khu 

công nghiệp, khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực 

hiện; Xây dựng danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng 

năm và 5 năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt theo thẩm 

quyền; Xây dựng dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư 

phát triển hàng năm của Ban Quản lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan; Quy hoạch chi 

tiết xây dựng các khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế phù hợp 

với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt, quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất chi tiết trong khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

Quy hoạch chung xây dựng đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích từ 500 

ha trở lên và có nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu 

hạ tầng theo từng khu riêng biệt hoặc khu công nghiệp gắn liền với khu đô thị, 

khu kinh doanh tập trung khác trong một đề án tổng thể; Quy hoạch đất xây dựng 

khu tái định cư, khu nhà ở cho công nhân và các công trình dịch vụ và tiện ích 

công cộng cho khu công nghiệp, khu kinh tế; Xây dựng các khung giá và mức 

phí, lệ phí áp dụng tại khu kinh tế trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy 

định của pháp luật; Nghiên cứu một số cơ chế quản lý mới về xuất cảnh, nhập 

cảnh, hợp tác quốc tế, chính sách dân tộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

áp dụng thí điểm tại khu kinh tế. 

Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc 

ủy quyền của các Bộ, ngành chức năng: Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát, thanh tra và phối hợp cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 

việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp, 

khu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Cấp, cấp lại, sửa 

đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của 

tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế; 

cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động 

liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế 

sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công Thương; Cấp các loại 

giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá sản xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế 

và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong khu công 
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nghiệp, khu kinh tế; Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công 

nghiệp, khu kinh tế cho tổ chức có liên quan; Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia 

hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong khu kinh tế đối với 

doanh nghiệp du lịch nước ngoài; Trưởng Ban Quản lý có trách nhiệm triển khai 

thực hiện các ủy quyền trên khi có văn bản hướng dẫn hoặc ủy quyền của các bộ, 

ngành, các cơ quan có liên quan. 

Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền 

gồm: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công 

nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi chức năng 

sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; Cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình 

đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp 

luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định đầu tư đối với các 

dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại khu kinh tế, khu 

công nghiệp; Ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C; tiếp nhận, quản 

lý và sử dụng vốn ODA; Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho 

người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công 

nghiệp, khu kinh tế; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong 

khu công nghiệp, khu kinh tế; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa 

ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, hệ thống 

thang lương, bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực 

tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký 

kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp; Phối hợp với các sở 

chức năng tổ chức thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối 

với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong 

khu công nghiệp, khu kinh tế. Trưởng Ban Quản lý có trách nhiệm triển khai thực 

hiện sau khi có văn bản ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Về thực hiện các nhiệm vụ: (1) Đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, 

thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; (2) 

Thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến 

lược đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế; (3) Nhận báo cáo thống kê, báo 

cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế; 

đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; (4) Quản lý và sử 

dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển khu kinh tế thuộc thẩm quyền; quản lý đầu 

tư, xây dựng, đấu thầu đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân 

sách nhà nước tại khu kinh tế thuộc thẩm quyền; quản lý và sử dụng nguồn kinh 

phí hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được 

giao theo quy định của pháp luật; (5) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách 

nhà nước trong khu kinh tế; (6) Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước 

chuyên dùng đã được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với Quy hoạch 

chung xây dựng khu kinh tế, Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, Quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (7) Giao lại 

đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, 
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mặt nước và thực hiện việc quản lý đất đai trong khu kinh tế theo quy định của 

pháp luật về đất đai; (8) Trên cơ sở quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và của 

pháp luật về đầu tư và đất đai, quyết định mức thu tiền sử dụng, tiền thuê và mức 

miễn, giảm đối với đất, mặt nước chuyên dùng cho từng dự án đầu tư áp dụng đối 

với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất không qua đấu giá hoặc đấu thầu quyền 

sử dụng đất; (9) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan 

bảo đảm mọi hoạt động trong khu kinh tế phù hợp quy hoạch, kế hoạch xây dựng 

và phát triển khu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và 

các quy định có liên quan; (10) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; (11) Tổ chức và phối hợp với 

các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm 

hành chính trong khu kinh tế; (12) Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện 

mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển 

khai dự án đầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các điều 

khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành 

pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao 

động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, 

hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh, trật 

tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh 

tế; quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp 

vi phạm về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và đề nghị cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực 

không thuộc thẩm quyền; (13) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp 

luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách 

được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng 

dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu 

công nghiệp, khu kinh tế; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, 

viên chức của Ban Quản lý; giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc 

tại khu công nghiệp, khu kinh tế; (14) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 

việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc 

thẩm quyền quản lý; (15) Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, 

ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển 

khu công nghiệp, khu kinh tế; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng 

nhận đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối 

với nhà nước; thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật 

lao động và giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường sinh thái trong khu công nghiệp, khu kinh tế; (16) Giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế và kiến nghị Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 

những vấn đề vượt thẩm quyền; (17) Phối hợp với chính quyền địa phương thực 

hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích, mặt nước đã được 
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Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi giao lại cho Ban Quản lý để thực hiện việc giao lại 

đất, cho thuê đất, mặt nước theo thẩm quyền; (18) Triển khai thực hiện chương 

trình cải cách hành chính của Ban Quản lý theo mục tiêu và chương trình cải cách 

hành chính của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh; (19) Thực hiện việc quản lý 

bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và 

các chính sách chế độ đãi ngộ, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng 

về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi 

quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và quy định của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; (20) Thực hiện các nhiệm vụ 

và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do các bộ, ngành Trung ương, 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban. Các tổ chức 

hành chính gồm: Văn phòng (Bao gồm cả công tác tổ chức, hành chính, thanh 

tra); Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Quản lý Tổng hợp; Trạm Kiểm soát liên 

hợp cửa khẩu; Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Trụ sở 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y cũ). Các tổ chức sự nghiệp trực 

thuộc: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng. 

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế là đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, thành lập theo Quyết định số 604/QĐ-UBND, 

ngày 23/06/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng tình 

hình hoạt động, tài chính của Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y và Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tỉnh 

Kon Tum. Có tư cách pháp nhân, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu riêng, thực 

hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, 

biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Ông 

Nguyễn Phúc được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc, ông 

Nguyễn Hữu Thăng, ông Lê Tiến Đằng được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ 

chức vụ Phó Giám đốc Công ty. 

Trạm Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y được kiện toàn lại 

theo quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum; thực hiện chức năng quản lý hành chính tại cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y; là cơ quan chủ trì, phối hợp hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền gồm: BQL Khu kinh tế, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch Y tế, 

Kiểm dịch động vật, Kiểm dịch thực vật để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, 

đảm bảo hoạt động kiểm soát người, phương tiện xuất – nhập cảnh,hàng hóa xuất 

– nhập khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các nhiệm vụ khác theo quy 

định. Ông Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế kiêm Trạm 

Trưởng Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo Quyết định số 443/QĐ-CT ngày 

10/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRONG GIAI 

ĐOẠN 2010-2015 

1. Công tác tổ chức - cán bộ: Kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm 

vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc sau khi hợp nhất BQLKKTCK quốc tế Bờ Y 

và BQL các khu, cụm công nghiệp; sắp xếp, bố trí đội ngũ CCVC, LĐ  và bổ 

nhiệm cán bộ phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác 

và vị trí việc làm sau khi kiện toàn về tổ chức bộ máy; xây dựng trình phê duyệt 

Phương án biên chế, cơ cấu ngạch công chức, viên chức BQLKKT giai đoạn 

2010-2015; Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ, chuyển đổi vị trí việc làm, quy 

hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật 

CBCC,VC thực hiện đảm bảo theo quy định chung. Năm 2011, thực hiện Quyết 

định số 310/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đã sắp xếp, 

thực hiện tinh giản biên chế đối với 25 công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/CP 

theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP về tinh giản biên chế. Tỷ lệ CBCC,VC hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 96,5%; có 361 lượt cá nhân và 28 lượt 

tập thể đạt danh hiệu LĐTT; có 257 lượt cá nhân và 19 lượt tập thể được Trưởng 

BQLKKT tặng Giấy khen; có 26 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; có 

06 cá nhân được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen; có 01 CBCC phải thi 

hành kỷ luật hình thức khiển trách. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên bình quân hàng năm đạt 98,5%; 100% chi bộ trực thuộc đạt TSVM; có 32 lượt 

đảng viên được tăng Giấy khen và Bằng khen;  01 công chức phải thi hành kỷ luật 

vì vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

2. Công tác quy hoạch, thành lập KCN, CCN, KKTCK: Tập trung triển 

khai thực hiện lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng 

theo Quy hoạch chung xây dựng KKTCK đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007. Đồng thời thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện rà soát, ưu tiên lập 

quy hoạch phân khu, chi tiết đối với các khu trung tâm, những khu vực thuận lợi 

có khả năng thu hút đầu tư để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kêu gọi 

đầu tư vào KKT. Triển khai lập và hoàn thành phê duyệt 05 đồ án quy hoạch phân 

khu (tỉ lệ 1/2000) với tổng diện tích 3.966 ha; hoàn thành 07 đồ án quy hoạch chi 

tiết (tỉ lệ 1/500), tổng diện tích là 2.188 ha; hoàn thành 01 đồ án quy hoạch chung 

KCN Bờ Y (tỉ lệ 1/5000), diện tích là 1.565 ha. Báo cáo xin chủ trương UBND 

tỉnh lập đồ án quy hoạch xây dựng đối với Khu vực cửa khẩu Đăk Kôi (đối diện 

với cửa khẩu KonTunias của Campuchia). Triển khai các bước thực hiện điều 

chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKTCK quốc tế Bờ Y theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy 

hoạch xây dựng khác và tình hình thực tiễn của địa phương.   

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỉ lệ 1/500 (phần mở rộng 70 ha) KCN Hòa Bình tại Quyết định số 357/QĐ-

UBND, ngày 18/04/2014 và Quyết định thành lập với qui mô diện tích 130ha tại 

Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 12/1/2015 của UBND tỉnh Kon Tum. Phê 

duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Đăk La tại Quyết định số 1379/QĐ-
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UB ngày 02/12/2003 với diện tích 101,22 ha, thành lập với qui mô diện tích 50 

ha tại Quyết định số 904/QĐ-UBND, ngày 28/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Bàn giao toàn bộ quỹ đất thuộc giai đoạn I (đã bồi thường giải phóng mặt bằng, 

diện tích 88,885ha) và hồ sơ Quy hoạch chi tiết 150 ha KCN Sao Mai về trung 

tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

1089/UBND-KTTH ngày 08/5/2014.   

3. Đầu tư xây dựng hạ tầng: Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20 

tháng 04 năm 2007 của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát 

triển các vùng kinh tế động lực của tỉnh, trong đó có KCN Hòa Bình, Sao Mai gắn 

với vùng kinh tế động lực TP Kon Tum và KKTCK gắn với vùng kinh tế động 

lực huyện Ngọc Hồi; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII; các Chương 

trình 28-CTr/TU, Chương trình 29-CTr/TU ngày 04/05/2012 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Khóa XIV về chủ trương tập trung các nguồn lực để đầu tư khai thác có 

hiệu quả KCN Hòa Bình, CCN Đăk La và KKTCK quốc tế Bờ Y; tập trung phát 

triển thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ban Quản lý Khu kinh tế 

đã tập trung lãnh đạo triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kết 

cấu hạ tầng KCN, CCN và KKTCK; rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu 

tư cho các dự án, các công trình đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh về thực 

hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp 

chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã 

hội; hoàn thành tốt kế hoạch nhà nước được giao về đầu tư kết cấu hạ tầng KCN, 

CCN, KKTCK. Tổng vốn đầu tư NSNN (gồm vốn NSTW và NSĐP) bố trí cho 

đầu tư kết cấu hạ tầng KKT giai đoạn 2010 - 2015 là: 446 tỷ đồng (Trong đó: Đầu 

tư cho hạ tầng KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y: 405 tỷ đồng; Đầu tư cho hạ tầng 

KCN Hòa Bình giai đoạn 1: 35 tỷ đồng; Đầu tư cho hạ tầng CCN Đăk La: 06 tỷ 

đồng). Hạ tầng Khu KTCK, KCN, CCN được quan tâm đầu tư, góp một phần 

trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh từ nông nghiệp sang công 

nghiệp dịch vụ. Tạo cơ hội trong giải quyết việc làm cho người lao động; đã và 

đang thu hút được các nguồn lực đầu tư xã hội vào đầu tư phát triển KCN,KKT 

của tỉnh.  

4. Thu hút đầu tư: Trong 5 năm (2010-2014), đã thông báo giới thiệu địa 

điểm đầu tư và cấp chứng chỉ quy hoạch cho 76 dự án đăng ký đầu tư vào KCN, 

CCN, KKTCK, tổng diện tích 291 ha. Trong đó có 28 dự án đã được cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư, vốn đăng ký 2.527 tỷ đồng, vốn thực hiện 468,6 tỷ đồng. Áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực giải quyết các thủ tục hành chính 

theo TCVN ISO 9001:2015. Duy trì thường xuyên hoạt động của trang thông tin 

điện tử, cung cấp thông tin kịp thời về hoạt động của KKT, đảm bảo cho các tổ 

chức, cá nhân, các cơ quan báo chí, phóng viên có thể tiếp cận tìm hiểu một cách 

sâu rộng nhất. Được UBND tỉnh đánh giá là một trong những cơ quan triển khai 

và duy trì tốt hoạt động của trang thông tin điện tử (UBND tỉnh biểu dương tại 

văn bản số 1201/UBND-VX ngày 22/5/2014).  
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(Nhà máy cấp nước khu trung tâm – Khu kinh tế cửa khẩu) 

5. Hoạt động thương mại, cửa khẩu: Thực hiện Chương trình 28-CTr/TU 

ngày 04/05/2012 của Tỉnh ủy, BQLKKT đã lãnh đạo thực hiện tốt vai trò chủ trì 

phối hợp các ngành chức năng tham gia công tác tại Trạm KSLH cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá 

XNK - XNC qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, giải quyết các khó khăn vướng mắc 

trong công tác, xây dựng mối đoàn kết thống nhất giữa các ngành, tạo điều kiện 

để các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động xuất nhập khẩu, 

xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y ngày càng phát triển sôi động, tăng 

trưởng năm sau cao hơn năm trước: Giá trị kim ngạch XNK bình quân đạt 128 

triệu USD/năm (năm 2014 đạt 229,3 triệu USD, tăng 72,31% so với năm 2013 và 

tăng 354,46% so với năm 2010); Hành khách XNC bình quân đạt 335 nghìn lượt 

người/năm (năm 2014 đạt 473.658 lượt, tăng 4,5% so với năm 2013 và tăng 223% 

so với năm 2010);  Phương tiện XNC bình quân đạt 29 nghìn lượt/năm (năm 2014 

đạt: 36.395 lượt, tăng 40,79% so với năm 2013 và tăng 54,45% so với năm 2010); 

Tổng thu ngân sách bình quân đạt 154 tỷ đồng/năm (năm 2014 đạt 296 tỷ đồng, 

tăng 69,28% so với năm 2013 và tăng 294,42% so với năm 2010). Đề án phát 

triển Điểm du lịch khu vực cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam - Lào - 

Campuchia đã được UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong 

giai đoạn 2015 - 2020. 

Ngày 9/7/2010, tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Attapư (Lào) đã chính 

thức khánh thành Công trình Trạm kiểm soát liên kiểm cửa khẩu Quốc tế Phu 

Cưa, tỉnh Attapư (Lào) tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào (thuộc địa phận tỉnh 

Attapư, cách trạm kiểm soát liên kiểm Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum 

khoảng 1,5km về phía Lào). Trạm kiểm soát liên kiểm cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa 
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(Lào) đi vào hoạt động cùng với Trạm kiểm soát liên kiểm cửa khẩu Quốc tế Bờ 

Y (Việt Nam) sẽ tạo sự thông thương giữa 02 tuyến giao thông huyết mạch giữa 

Quốc lộ 40 (Kon Tum-Việt Nam) với Quốc lộ 18B (Attapư- Lào), tạo thuận lợi 

phát triển trên nhiều lĩnh vực giữa 02 tỉnh và 02 nước. 

Sáng 5/7/2014, tại cửa khẩu quốc tế Phoukeua, tỉnh Attapeu (Lào), Phó Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Lào Somsavath Lengsavad đã dự Lễ 

khánh thành tuyến đường từ cột mốc 790 đến cửa khẩu quốc tế Phoukeua (Lào) 

và cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Việt Nam), do Việt Nam viện trợ xây dựng. 

 

Đây là tuyến đường có tổng vốn viện trợ của Việt Nam 50 tỷ đồng (gần 19 

triệu kíp Lào), lần đầu tiên được Chính phủ Việt Nam giao toàn bộ vốn cho Chính 

phủ Lào tự tổ chức thực hiện dự án, do công ty của Lào trúng thầu xây dựng. 

Việc hoàn thành tuyến đường này nối cửa khẩu quốc tế của hai nước sẽ 

giúp cho việc đi lại của nhân dân, hợp tác thương mại giữa hai nước thuận lợi hơn, 

góp phần vào việc nâng cao đời sống của nhân dân khu vực tỉnh Attapeu và Kon 

Tum. Đoạn đường từ cột mốc 790 đến cửa khẩu quốc tế Phu Cưa tuy không dài, 

nhưng là cửa ngõ sang Việt Nam của đường 18B, tuyến đường bộ quan trọng nối 

các tỉnh Nam Lào với khu vực Bắc Tây Nguyên ra các cảng biển Việt Nam như 

Quy Nhơn, Dung Quất, Đà Nẵng… 

Đồng thời là một trong những tuyến quan trọng trong hành lang Đông-Tây 

của Tiểu vùng sông Mekong, nối vùng cực Bắc Campuchia và vùng Đông Bắc 

Thái Lan ra biển; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh hợp tác giữa các tỉnh 

trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam và hợp tác song 

phương Việt Nam và Lào. Đây là Dự án đầu tiên áp dụng quy trình thí điểm về 

quản lý nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào, 

thể hiện quyết tâm của cả hai Phân ban hợp tác Việt Nam và Lào nhằm nâng cao 

hiệu quả sử dụng nguồn vốn và sự chủ động của phía Lào. 
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6. Giúp xã kết nghĩa Đăk Ang theo Nghị quyết 04/TU của Tỉnh ủy:  Phối 

hợp với các đơn vị cùng được giao nhiệm vụ giúp xã kết nghĩa của Tỉnh và của 

huyện Ngọc Hồi triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giúp xã kết nghĩa Đăk Ang. 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã làm việc với Thường trực Đảng uỷ, UBND xã 

và UBMT xã để nắm thông tin tình hình trên địa bàn xã. Qua đó thống nhất những 

công việc cụ thể cần giúp xã; đồng thời thiết lập, duy trì mối liên hệ thông tin trao 

đổi giữa xã với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về những vấn đề liên quan đến công 

tác giúp xã và được phân công giúp xây dựng thôn ĐắkBLái đạt thôn làng no đủ, 

vững mạnh, an toàn. Phân công nhiều lượt cán bộ về phối hợp với cán bộ xã, thôn 

vận động nhân dân thôn Đắk Blái phát triển sản xuất, trồng cây công nghiệp, chăn 

nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo vườn tạp, làm nhà tắm tạm thời, đào hố vệ sinh... và 

bằng nhiều biện pháp như: Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng của 

xã theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; khắc phục thiệt hại bão lũ số 8,9,10 

năm 2013;  Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở xã tuyên truyền, vận động 

nhân dân tận dụng tối đa quỹ đất hiện có để sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; cải tạo 

vườn tạp, trồng cây có ích; đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây 

công nghiệp; Phối hợp với các ngành, đoàn thể ở xã thực hiện tuyên truyền, vận 

động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá ở khu dân cư”; vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, làm nhà vệ 

sinh, nhà tắm, dùng nước sạch; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 

công tác kế hoạch hoá gia đình, tích cực hưởng ứng các chương trình y tế quốc 

gia, y tế dự phòng; vận động các hộ gia đình tạo điều kiện cho con em trong độ 

tuổi đều được đến trường, không bỏ học giữa chừng. Phối hợp với Đoàn thanh 

niên của xã kết nghĩa với chi đoàn thôn Đăk Blái và ra quân làm vệ sinh tại một 

số điểm trường học, động viên, chăm sóc một số em học sinh có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn. Ủng hộ xây nhà tình nghĩa tại xã Đắk Ang: 13.440.000 đồng. Ủng 

hộ 02 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 02 con bò cái sinh sản trị giá 

25.000.000 đồng; tổ chức thăm các gia đình chính sách nhân ngày TBLS 109 triệu 

đồng.  

III. LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN 2015-

2020 

Nhằm lãnh đạo tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; 

tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế gắn với đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, nhất là trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU 

ngày 20/4/2007 của Tỉnh ủy khóa XIII “về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng 

kinh tế động lực tỉnh Kon Tu giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020”. Ngày 

16/6/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1685-QĐ/TU điều 

động phân công đồng chí Phạm Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ 

chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum kể từ ngày 01/7/2015.  

Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ Trưởng Tổ cấp ủy phụ 

trách huyện Ngọc Hồi, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đồng chí Phạm Thanh 

Hà đã tham gia ý kiến với Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi trong việc chỉ đạo 
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triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, anh ninh trên địa bàn huyện gắn với hoạt động của Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Chủ động lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ với việc thực 

hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/4/2007 về đầu tư xây dựng và phát triển các 

vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến 2020; 

Chương trình 29-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây 

dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020.  

 

(Lãnh đạo Ban chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bàn giao công tác lãnh đạo giữa đồng 

chí Nguyễn Trọng Hảo và đồng chí Phạm Thanh Hà, năm 2015) 

1. Công tác tổ chức – cán bộ: Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/TTLT-

BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng 

dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản 

lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 

19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Kon Tum. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo 

quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực 

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

nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Lãnh đạo Ban Quản lý gồm có Trưởng Ban và 

không quá 03 (ba) Phó Trưởng Ban. Cơ cấu tổ chức của gồm: (1) Văn phòng Ban 

Quản lý; (2) Phòng Kế hoạch tổng hợp; (3) Phòng Quản lý đầu tư; (4) Phòng Quản 

lý doanh nghiệp; (5) Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường; (6) Phòng Quản lý 

quy hoạch và xây dựng. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: (1) Ban Quản 

lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y; (02) Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh. 
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Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y được thành lập tại Quyết định số 

813/QĐ-UBND ngày 04/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Quản lý cửa 

khẩu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 10 và Điều 

11 Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền. 

Ngày 08/12/2015 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 659/QĐ-UBND 

về việc bổ nhiệm Trưởng ban và phê duyệt thành viên của Ban Quản lý cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y, ông Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý 

Khu kinh tế kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

Sau khi Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y được thành lập đi vào hoạt động, 

nhìn chung công tác phối hợp hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức 

năng tại cửa khẩu, gồm: Đồn Biên, Hải quan và các cơ quan kiểm dịch được thống 

nhất, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ hơn. Ban Quản lý cửa khẩu đã thể hiện vai 

trò chủ trì, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu 

hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện qua cửa khẩu, đảm bảo sự đồng bộ, 

có trật tự, có nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải theo hướng 

đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp 

triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng ngành trong công tác kiểm tra, kiểm soát 

người, phương tiện, hàng hoá xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh,  qua cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y. Thực hiện tốt công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh và 

thực hiện kiểm tra, giám sát, khử trùng tiêu độc các phương tiện, hàng hóa, nhằm 

ngăn chặn các nguồn bệnh có thể lây lan vào nội địa, cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch cho các phương tiện, hàng hóa, động vật xuất nhập qua cửa khẩu theo quy 

định. Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; 

vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy, chất nổ, chất cháy, vũ khí, văn hóa phẩm 

độc hại qua biên giới. Cán bộ, công chức, viên chức các ngành luôn nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, có tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, nhiệt tình, chu 

đáo khi giao tiếp và thực hiện công vụ. Tác  phong, trang phục, phù hiệu và thái 

độ làm việc đúng theo  nội quy cửa khẩu. Cơ sở vật chất nơi làm việc, công trình 

công cộng được sửa chữa,  chỉnh trang, đảm bảo về mỹ quan và phục vụ tốt cho 

việc tác nghiệp của các ngành công tác tại Ban Quản lý cửa khẩu và đảm bảo 

thuận tiện cho việc đi lại, làm việc của các tổ chức, cá nhân qua lại cửa khẩu. 

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thường xuyên phối hợp với Ban Quản 

lý cửa khẩu và các ngành công tác tại Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa (Lào) trong công 

tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá XNK - XNC, quá cảnh qua 

cửa khẩu. Thông báo cho nhau các thông tin về chế độ, chính sách, thủ tục hành 

chính có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của hai bên. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch của hai nước được tham quan, du lịch 

khu vực Cửa khẩu Bờ Y – Phu Cưa, khu vực Cột mốc ba biên giới Việt Nam – 

Lào – Campuchia. Định kỳ 6 tháng, một năm tiến hành sơ kết, tổng kết công tác 

phối hợp nhằm đánh giá kết quả phối hợp thực hiện của từng ngành đồng thời 

tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện các ngành công tác tại hai cửa 

khẩu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng cặp cửa khẩu Bờ Y 
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(Việt Nam) – Phu Cưa (Lào) trở thành cầu nối giao lưu, hợp tác và phát triển giữa 

hai tỉnh Kon Tum (Việt Nam) – Atapue (Lào). 

Thực hiện Kết luận số 219/KL-TU ngày 12/5/2016 của Thường trực Tỉnh 

ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi và lãnh đạo Ban 

Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế đã thực hiện quy trình đề nghị bổ 

nhiệm 01 Phó Trưởng ban theo quy định. Ngày 12/5/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quyết định số 289/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Huỳnh 

Quốc Trung giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Đến năm 

2017, Ban Quản lý Khu kinh tế có 03 Phó Trưởng ban gồm ông Vũ Mạnh Hải, 

ông Đặng Ngọc Thuận, ông Huỳnh Quốc Trung. 

Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thành lập Ban Quản lý dự án khu 

vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tại Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 

24/4/2017 của UBND tỉnh Kon Tum, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý 

Khu kinh tế. Ông Thái Thanh Bình – Giám đốc Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế 

kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án khu vực, ông Nguyễn Thanh Đoan được bổ 

nhiệm làm Phó Giám đốc. Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ 

trình số 76/TTr-BQLKKT ngày 16/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 về Tổ chức lại Công ty Đầu 

tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tinh Kon Tum trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Kon Tum trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y vào Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum. Công ty có Chức năng: Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và cho thuê 

lại các công trình kết cấu hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu, 

cụm công nghiệp đã được đầu tư xây dựng; Tổ chức sản xuất, cung ứng các dịch 

vụ công ích phục vụ cho các nhu cầu phúc lợi công cộng của Nhà nước trên khu 

kinh tế do Nhà nước đặt hàng. Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật, tiện ích trong khu kinh tế;  Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư về 

quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh giao hoặc ủy quyền; làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn 

ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao. 

Nhiệm vụ, quyền hạn: (1) Tiếp nhận vốn của ngân sách Trung ương hỗ trợ, 

vốn của ngân sách tỉnh cấp để thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao hoặc 

được giao làm chủ đầu tư về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng 

kỹ thuật tại khu công nghiệp, Khu kinh tế: từ lập quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, 

chuẩn bị thực hiện đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư; (2) Quản lý, khai thác, 

sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu kinh 

tế, khu, cụm công nghiệp được giao quản lý, sử dụng sau đầu tư và các dịch vụ 

công ích khác; (3) Cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuê, sử dụng kết cấu hạ tầng 

do Nhà nước giao quản lý và do Công ty đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, 

Khu kinh tế có thu tiền theo đơn giá của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (đối với 

kết cấu hạ tầng do nhà nước giao quản lý) và thu phí trên cơ sở hợp đồng ký kết 

giữa các bên (đối với kết cấu hạ tầng do Công ty đầu tư xây dựng); (4) Khai thác, 

sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại khoáng sản thông thường làm vật liệu xây 
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dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng theo quy định; (5) Quản lý, 

trồng mới, chăm sóc hệ thống cây xanh công cộng; quản lý, vận hành, sửa chữa 

mạng lưới điện chiếu sáng công cộng; thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển môi sinh, môi trường; (6) Theo dõi, nắm bắt tình hình của doanh nghiệp, nhà 

đầu tư tại các khu công nghiệp, Khu kinh tế trên các lĩnh vực: xây dựng, môi 

trường, hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động…; kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban 

Quản lý khu kinh tế những sự việc phát sinh; (7) Được vay vốn tín dụng để đầu 

tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi nhằm nâng cao 

đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, Khu 

kinh tế và được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật; (8) Được huy động các 

nguồn vốn đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, Khu kinh tế 

nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp theo quy định pháp luật; 

(9) Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và 

do Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phân công hoặc được ủy quyền. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII, Chương trình số 51-CTr/TU, 53-CTr/TU của 

Tỉnh ủy và Kế hoạch số 739/KH-UBND, 740/KH-UBND, Ban Quản lý Khu kinh 

tế thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng, 

đơn vị trực thuộc. Giảm từ 6 phòng xuống còn 4 phòng, giảm từ 03 đơn vị xuống 

còn 02 đơn vị (giảm Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y). Giảm 01 cấp trưởng phòng và 05 cấp phó phòng và tương đương. Bố trí sắp 

xếp đội ngũ CCVC, LĐ  và bổ nhiệm cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 

Điều động, bổ nhiệm 26 trường hợp, kỷ luật 01 công chức. 53% cán bộ, công 

chức, viên chức có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên. Giảm biên chế 

hành chính từ 54 biên chế năm 2015 xuống còn 41 biên chế vào năm 2020. 

Để đảm bảo công tác quản lý, điều hành tại Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, theo đề nghị của Trưởng 

Ban Quản lý Khu kinh tế, ngày 20/9/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 706/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng Ban Quản 

lý Khu kinh tế kiêm nhiệm Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

Ngày 28/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 546/QĐ-

UBND về kéo dài thời hạn giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đối 

với đồng chí Phạm Thanh Hà. Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Kon 

Tum, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 22-25/9/2020 tại Hội trường 

Ngọc Linh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đồng chí Phạm Thanh Hà thôi 

tham gia cấp ủy tỉnh. 

Về công tác thi đua – khen thưởng: 5 năm qua, cơ quan, đơn vị đã duy trì 

bình xét các danh hiệu thi đua, tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi 

đua, kịp thời ghi nhận, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Công tác 

đăng ký thi đua, khen thưởng đã có sự chuyển biến rõ nét. Hàng năm, số lượng 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua, khen thưởng luôn 

đạt tỷ lệ từ 100%. Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan tiến hành xem xét, bình 
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chọn và trình lãnh đạo Ban quản lý khen thưởng, đề xuất khen thưởng cho những 

tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

Có 378 lượt cá nhân và 28 lượt tập thể đạt danh hiệu LĐTT; có 100 lượt cá nhân 

và 13 lượt tập thể được Trưởng Ban quản lý tặng Giấy khen; có 03 tập thể và 16 

cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; cờ thi đua Bộ KHĐT 01; Cờ thi đua 

UBND tỉnh 01; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 03; có 06 cá nhân được Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tặng Bằng khen.  

2. Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP: Ngày 22/5/2018 

Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công 

nghiệp và khu kinh tế. Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 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, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thay thế Quyết định số 

03/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, có thể xem đây 

là đơn vị đầu tiên trên cả nước được UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ 

và ủy quyền theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, Ban 

Quản lý Khu kinh tế có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ quyết 

định theo thẩm quyền: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y; Phương án phát hành trái phiếu công trình; phương án huy động các nguồn 

vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

quan trọng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt và tổ chức thực hiện: Quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y phù 

hợp với quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 

quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã được phê duyệt, 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

và các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt; Kế hoạch hàng năm và 05 năm về phát triển Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Danh mục các dự án đầu 

tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt theo thẩm quyền; Xây dựng các khung giá và 

mức phí, lệ phí áp dụng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định 

của pháp luật; Tham gia ý kiến với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong 

việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên 

quan đến hoạt động đầu tư, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan 

liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa 
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và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; Hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động 

trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 

trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;  

Dự toán thu, chi ngân sách hằng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có) của Ban 

Quản lý Khu kinh tế trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan;  

Theo phân cấp, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định công nghệ, 

đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển 

giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong 

dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh 

nghiệp. 

Ban Quản lý khu kinh tế chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: (1) 

Thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến 

lược đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; (2) Trực 

tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA; (3) Quản lý và sử dụng các nguồn 

vốn đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền; quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu đối với 

các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tại Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc thẩm 

quyền; quản lý và thực hiện việc thu, chi hành chính, sự nghiệp, các chương trình 

mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật; (4) Chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống 

các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện 

ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước phục vụ Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (5) Quản lý và sử dụng có 

hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theo đúng mục đích sử 

dụng và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y, Quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (6) Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, 

giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và thực hiện các thẩm quyền 

khác về quản lý đất đai trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo quy định 

của pháp luật về đất đai; (7) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan 

có liên quan bảo đảm hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp quy hoạch, kế hoạch xây dựng và 

phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định có 

liên quan; (8) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt; (9) Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương 
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đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện 

dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật về đầu tư; (10) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập 

văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, 

thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định pháp luật về thương mại; (11) 

Chủ trì thực hiện kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức 

năng tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có 

liên quan tới Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp; (12) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, 

cho thuê lại đất và phí hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y; (13) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại 

văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ 

góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với 

các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao 

động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự 

án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 

(14) Phối hợp với Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc 

kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề 

xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực 

lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (15) Giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc của nhà đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có 

liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền; (16) 

Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá 

hiệu quả đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp; (17) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng 

và quản lý hệ thống thông tin về Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp; (18) Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các 

bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình: Xây dựng và phát 

triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 

thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; triển khai 

và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước; thực hiện 

các quy định của pháp luật lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường trong 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (19) 

Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc 
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tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực 

hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, hình thành các khu 

công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu, cụm liên kết ngành; chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

khu công nghiệp trong trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công 

nghiệp khi chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái; (20) Tổ chức phong trào 

thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (21) Tổ chức và phối hợp với các cơ 

quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành 

chính theo thẩm quyền; (22) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật 

và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được 

giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng 

tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước 

ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quản lý tổ chức 

bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý Khu kinh tế; 

(23) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 

kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình khu kinh tế, khu công 

nghiệp mới; (25) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật hoặc do 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các 

nhiệm vụ sau: (1) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập 

văn phòng đại diện, chi nhánh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đối với 

doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo quy định của pháp luật; (2) Đề xuất danh 

mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng BOT, BTO, BT, các hình 

thức hợp đồng khác theo pháp luật về đối tác công tư, các dự án nhóm B, C; (3) 

Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên cơ sở ủy quyền của Bộ 

Công Thương; (4) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ 

và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc diện 

phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng; cấp giấy phép 

quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép 

trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chức năng trong Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y; thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự 

toán xây dựng của Sở Quản 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; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối 

với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật 

về xây dựng công trình; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với 
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các dự án trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp; Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng các công trình 

không phép, sai phép trên địa bàn mình quản lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp không thuộc 

thẩm quyền theo quy định; (5) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác 

nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tiếp nhận báo 

cáo giải trình của doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng 

vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng 

ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, 

bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình 

hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng 

nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực 

tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thôi 

việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời 

gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh 

nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ 

trong một năm của doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (6) Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, 

chứng nhận khác trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp; (7) Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 

các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác 

nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho 

các dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.  

Ban Quản lý khu kinh tế là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và cụm 

công nghiệp. Các sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh khi triển khai các nhiệm vụ 

chuyên môn tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý Khu 

kinh tế, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thống nhất, tránh chồng chéo và tạo 

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

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế gồm: (1) Văn phòng Ban Quản 
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lý; (2) Phòng Kế hoạch tổng hợp; (3) Phòng Quản lý đầu tư; (4) Phòng Quản lý xây 

dựng, tài nguyên, môi trường. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm: (1) 

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y; (2) Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu 

kinh tế tỉnh (Bao gồm cả nhiệm vụ tổ chức quản lý các dự án đầu tư xây dựng). 

3. Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch: Xây dựng đề án Điều chỉnh 

qui mô Khu KTCK quốc tế Bờ Y xuống còn khoảng 16 nghìn ha theo Thông báo 

số 750/TB-TU ngày 09/10/2014 thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Điều chỉnh các khu chức năng khu kinh tế; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch KCN 

Hòa Bình, KCN Hòa Bình (giai đoạn 2), KCN Sao Mai, CCN ĐăkLa. Lập thủ tục 

đưa KCN Hòa Bình (giai đoạn 2) ra khỏi quy hoạch các KCN của tỉnh đến năm 

2020. Xây dựng Đề án quy hoạch, thành lập Khu công nghiệp sản xuất, chế biến 

dược liệu tập trung theo Thông báo số 369/TB-VPCP ngày 24/9/2018 của Văn 

phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc tại hội nghị đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác tại tỉnh 

Kon Tum tại vị trí Xã Tân Cảnh, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, diện tích quy 

hoạch khoảng 200 ha; Đề xuất vị trí hình thành khu công nghiệp mới. 

Ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-

CT/TU  về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019; UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 Ban hành Chương trình 

hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 

2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tích cực triển khai các 

nhiệm vụ được giao để hình thành Khu đô thị - dịch vụ gắn với Khu công nghiệp Sao 

Mai, khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum gắn với Khu công nghiệp Hòa Bình 

giai đoạn 2 theo tinh thần Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính 

phủ về quản lý Khu công nghiệp, khu kinh tế. Tuy nhiên, UBND tỉnh trình Thủ tướng 

Chính phủ đưa Khu công nghiệp Hòa Bình giai đoạn 2 ra khỏi quy hoạch các Khu 

công nghiệp Việt Nam để hình thành Khu nông nghiệp ứng dung công nghệ cao tại vị 

trí này, vì vậy, khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum đã dừng thực hiện. 

4. Đầu tư xây dựng hạ tầng KKT, KCN, CCN: Trong giai đoạn từ năm 

2016-2020, trong điều kiện vốn đầu tư ngân sách có hạn, toàn bộ vốn hỗ trợ từ 

ngân sách Trung ương phải thực hiện thu hoàn ứng (640,433 tỷ đồng), không có 

vốn để khởi công mới, nhưng Ban Quản lý Khu kinh tế đã tập trung khắc phục 

khó khăn, để huy động, khai thác các nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: 

Đề xuất tiếp tục triển khai xây dựng công trình Đường lên cột mốc biên giới ba 

nước Việt Nam - Lào - Campuchia thực hiện từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng 

đối với các phương tiện qua lại cửa khẩu; Xây dựng triển khai hoàn thành công 

trình Nâng cấp Đường D8-Khu I-Khu KTCK Quốc tế Bờ Y; công trình Quốc Môn 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Mở rộng đường hai bên trạm KSLH và nâng cấp đường 

D2 khu I (đoạn từ đường D1 đến đường vào khu dân cư I-1)- Khu KTCK Quốc 

tế Bờ Y; Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Sao Mai (giai đoạn 1); Sửa 

chữa, nâng cấp mái che Trạm KSLH; Đường vào Khu công nghiệp thuộc dự án 

đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hoà Bình - Giai đoạn I, tỉnh Kon 

Tum; Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công lộ đường trục chính Khu I; Dự án 
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khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng tại Khu KTCK quốc tế Bờ Y (giai đoạn I), đã 

đấu giá được 02 đợt với tổng số tiền là: 13,555 tỷ đồng... Đề xuất UBND tỉnh cho 

chủ trương thực hiện dự án Nạo vét lòng hồ Lạc Long Quân và hồ Âu Cơ nhằm 

duy trì nguồn cung cấp nước cho Khu kinh tế, tạo cảnh quan môi trường gắn với 

thực hiện chỉnh trang, phát triển khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Đề nghị vận 

động vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc đối với Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

 

(Cửa khẩu quốc tế Bờ Y năm 2018) 

5. Thu hút đầu tư tại KKT, KCN, CCN: Phối hợp với các sở, ngành tổ 

chức Hội nghị giới thiệu cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư 

tại các KCN, KTCK theo hướng kết nối, liên doanh liên kết đầu tư. Giám sát, đôn 

đốc các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có dự án đang hoạt động, đang triển khai tại 

KKT, các KCN, CCN; đánh giá tình hình sử dụng đất, tình hình hoạt động và triển 

khai thực hiện dự án của nhà đầu tư, qua đó đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp 

vị phạm về đất đai, quy hoạch xây dựng và chậm tiến độ nhằm tạo quỹ đất thu hút 

đầu tư các dự án khác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Nâng cấp và duy trì hoạt 

động của Trang thông tin điện tử của cơ quan, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông 

tin về KKT, KCN, CCN cho nhà đầu tư. Thành lập Tổ Hỗ trợ hướng dẫn các nhà 

đầu tư vào khảo sát đăng ký, lập hồ sơ dự án đầu tư vào Khu KTCK; KCN, CCN. 

Kết quả thu hút đầu tư ngày càng có xu hướng tích cực hơn, tạo được sự quan tâm 

của các nhà đầu tư. Đến nay số dự án đăng ký đầu tư trong KKT, KCN, CCN là 

94 dự án, vốn đăng ký 3.327 tỷ đồng, vốn thực hiện 1.645 tỷ đồng. 100% các thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh được rà soát, 

thống kê trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố theo quy định và thực hiện  việc 

tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm PVHCC tỉnh, 100% TTHC ở cấp độ 2, trong 

đó có 8 thủ tục được thực hiện ở cấp độ 4. Duy trì và thực hiện tốt việc áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo TCVN ISO 9001:2008. 
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Khu công nghiệp Sao Mai, Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu UBND tỉnh 

phê duyệt dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện KCN Sao Mai (Khu 

công nghiệp Sao Mai được quy hoạch gắn với Khu đô thị - dịch vụ Sao Mai theo 

tinh thần Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. Khu công nghiệp), với diện tích khoảng 

212,6 ha. Tập trung triển khai thực hiện San nền, hệ thống đường giao thông, thoát 

nước và hệ thống cấp điện; đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

(giai đoạn 1) và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo đánh giá của các 

nhà quản lý và các chuyên gia kinh tế, việc phát triển khu, cụm công nghiệp gắn 

liền với việc xây dựng mở rộng đô thị - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum phù 

hợp mục tiêu phát triển khu công nghiệp của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt 

động của khu công nghiệp, gắn kết giữa phát triển khu công nghiệp với quá trình 

đô thị hóa tại các địa phương. 

Khu công nghiệp Hòa Bình đã lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp cho 

thuê; có 35 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 659,2 tỷ đồng, vốn thực hiện 

369,957 tỷ đồng. Trong đó: có 21 dự án đang hoạt động; 05 dự án đang lập thủ 

tục đầu tư và triển khai xây dựng; 09 dự án tạm dừng hoạt động. Có 01 dự án đầu 

tư nước ngoài (Nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông, dầu thông của Công ty 

TNHH Nhựa thông  SJ - Hàn Quốc), vốn đầu tư đăng ký 25,56 tỷ đồng Việt Nam 

tương đương 1,1 triệu USD. Doanh thu hoạt động SXKD tính đến 6 tháng đầu 

năm 2020 tại KCN Hòa Bình đã đạt 297,6 tỷ đồng, trong đó hàng xuất khẩu 106 

tỷ đồng (4,55 triệu USD); nộp NSNN 11,4 tỷ đồng; số lao động làm việc trong 

KCN 1.367 người. 

Khu công nghiệp Đăk Tô, UBND tỉnh đã thống nhất thu hồi chủ trương đầu 

tư dự án hạ tầng KCN Đăk Tô (diện tích 100 ha/146,76 ha) đối với Công ty cổ 

phần Tập đoàn Tân Mai để Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý, kêu gọi đầu tư. 

Cụm công nghiệp Đăk La: Đã đầu tư một số tuyến giao thông nội bộ; đang 

triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (giai đoạn 1). Đến nay, có 

06 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 217,5 tỷ 

đồng; diện tích đất đã cho thuê 11,998 ha. Ban Quản lý Khu kinh tế đang lập thủ 

tục giao CCN Đăk La cho UBND huyện Đăk Hà quản lý theo Nghị định 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý cụm công nghiệp.  

6. Hoạt động thương mại, cửa khẩu: Các hoạt động tại cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y được tổ chức quản lý theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 

của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên 

giới đất liền. BQL CKQT  Bờ Y (Việt Nam) và BQL CKQT Phu Cưa (Lào) đã 

thống nhất thời gian làm việc của lực lượng chức năng tại hai cửa khẩu hàng ngày 

liên tục từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 30 phút, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày 

lễ. Ngoài ra, sẽ giải quyết các trường hợp đặc biệt vào bất cứ thời gian nào trong 

ngày tạo điều kiện thông thoáng cho các hoạt động tại 2 cặp cửa khẩu. Hành khách 

xuất – nhập cảnh đạt: 1.580.695 lượt (trong đó khách nhập cảnh 791.784 lượt 

người; khách xuất cảnh 788.911 lượt người); phương tiện xuất-nhập cảnh đạt: 

205.328 lượt phương tiện (trong đó phương tiện nhập cảnh 102.935 lượt phương 
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tiện; phương tiện xuất cảnh 102.393 lượt phương tiện); giá trị kim ngạch xuất – 

nhập khẩu đạt: 1.086.421.399 USD (trong đó giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 

327.680.515 USD; giá trị hàng hoá nhập khẩu đạt 758.740.883 USD); tổng thu 

ngân sách đạt: 1.206,1 tỷ VNĐ (số liệu đến ngày 15/5/2020). 

Tại Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ban Quản lý Khu kinh tế 

đã xúc tiến, kêu gọi các dự án đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ như Chợ 

cửa khẩu, Kho ngoại quan (8.000m2), Khu Siêu thị miễn thuế (3 cửa hàng miễn 

thuế), Trung tâm thương mại dịch vụ cửa khẩu, Địa điểm tập kết hàng hóa xuất 

nhập khẩu, Siêu thị mini... Ngoài các dự án phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, 

xuất nhập cảnh, tại cửa khẩu còn có các dịch vụ hỗ trợ hoạt động thương mại biên 

giới như dịch vụ thu đổi ngoại tệ (03 quầy thu đổi ngoại tệ), dịch vụ tư vấn hỗ trợ 

kê khai thủ tục hải quan, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ lưu trú, cửa hàng xăng 

dầu, cửa hàng ăn uống... Nhìn chung so vơi các giai đoạn trước đây, hoạt động 

thương mại tại cửa khẩu đã có bước chuyển mình đáng kể, bộ mặt cửa khẩu có sự 

thay đổi nhiều so với trước đây. 

 

(Hệ thống cửa hàng miễn thuế tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y) 

Để khuyến khích thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, cần xây dựng ban hành 

các loại phí, mức phí đảm bảo tính bình đẳng, phù hợp theo hướng hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho các nhà đầu tư có hoạt động kinh doanh trong khu kinh tế và các tổ chức, 

cá nhân có hoạt động qua, lại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ban Quản lý Khu kinh tế 

đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 

19/8/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, về thu phí sử dụng các công trình 

kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y. Xây dựng đề án cho thuê mặt bằng tại nhà làm việc Trạm KSLH 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2014/NQ-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=81&lan=1
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7. Giúp xã kết nghĩa Đăk Ang theo Nghị quyết 04/TU của Tỉnh ủy: Ban 

Quản lý Khu kinh tế phối hợp tốt với các đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 

giúp xã kết nghĩa Đăk Ang. Kiện toàn Tổ công tác 04 cơ quan, hằng năm xây 

dựng kế hoạch giúp xã; phân công CBCC xuống giúp xã, nắm bắt tình hình an 

ninh trật tự trên địa bàn; làm tốt công tác thăm hỏi các gia đình chính sách....  Tặng 

01 bò giống hộ nghèo, hỗ trợ làm đường bê tông nông thôn, sửa chữa, nâng cấp 

01 công trình vệ sinh trường tiểu học, tặng 5 xe đạp học sinh, tặng 150 cặp sách 

vở học sinh, tặng 300 cuốn vở học sinh, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia 

đình chính sách, hộ nghèo nhân các dịp lễ tết, hỗ trợ các hoạt động cộng đồng với 

tổng kinh phí: 162.600.000 đồng. 

Trong giai đoạn từ năm 2015-2020, dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy, của tập thể 

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong trong những năm qua, tập thể cơ quan, 

đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được cấp trên khen thưởng. 

Ban Quản lý Khu kinh tế được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua năm 2015; 

UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2017, bằng khen về CCHC trong giai đoạn 2011-

2020; Bằng khen về thành tích trong thực hiện ngày hội “Bánh Chưng xanh” đã 

có 58 lượt tập thể, 667 lượt cá nhân được khen thưởng. Bên cạnh đó, còn có một 

số công chức bị xử lý kỷ luật vì vi phạm chính sách dân số, sai phạm trong công 

tác quản lý. 

 

(Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm cột mốc biên giới Việt Nam – 

Campuachia – Lào năm 2018) 

Ban Quản lý Khu kinh tế cũng được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước đến thăm, làm việc như: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đồng chí 

Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương 
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Đảng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của 

Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, … 

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Thường trực Tỉnh 

ủy gồm các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy; A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Ngọc 

Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Dương Văn Trang yêu cầu: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các sở, 

ngành nghiên cứu đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

để thu hút đầu tư đến địa bàn; đối với Khu công nghiệp Sao Mai, đề nghị UBND 

tỉnh bố trí vốn để Khu kinh tế tỉnh triển khai; đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất của 

Tập đoàn Tân Mai, kêu gọi doanh nghiệp khác vào đầu tư xây dựng nhà máy chế 

biến; đối với khu công nghiệp mới, cần quy hoạch trên khu vực đất cao su của 

Tập đoàn Cao su và lựa chọn xa khu dân cư của thành phố Kon Tum…; cố gắng 

hình thành sớm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để kêu gọi đầu tư phát 

triển công nghiệp chế biến. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Thông báo số 

1422-TB/TU về ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 

3179/UBND-HTKT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của về việc triển khai kết luận 

của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, trong đó có 

nội dung chỉ đạo: 

“Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở 

Nội vụ và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền 

xem xét: 

- Chuyển trụ sở chính của Ban Quản lý Khu kinh tế về tại thành phố Kon 

Tum và chuyển sinh hoạt của tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên của Ban về Đảng 

bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

vào tháng 01 năm 2021. 

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh (theo hướng giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, 

chủ động làm đầu mối để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các 

dự án đầu tư tại khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh), đảm bảo 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà 

đầu tư. 

- Xây dựng và tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu 

kinh tế với các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc thực hiện thủ tục đầu 

tư đối với các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. 
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(Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức  

Ban Quản lý Khu kinh tế tháng 9 năm 2020) 

IV. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng sát với nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan; đồng thời phù hợp với tên gọi, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức, bộ máy 

của BQLKKT, ngày 10/02/2010 Huyện ủy Ngọc Hồi đã ban hành Quyết định số 

1460–QĐ/HU giải thể chi bộ BQLKKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và chuyển sinh 

hoạt đảng của các đảng viên Chi bộ này về Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng 

và được giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ BQL các KCN. Ngày 14/04/2010 Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Kon Tum đã ban hành 

Quyết định số 1092-QĐ/ĐUK giải thể Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

để thành lập Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh  Kon Tum (BQLKKT). 

Đảng bộ có 3 Chi bộ trực thuộc với 37 đảng viên. Trong đó đảng viên chính thức 

35; đảng viên nữ 01; Trình độ chuyên môn: Đại học và cao đẳng 27, Trung cấp 

09; Trình độ LLCT: Cử nhân và cao câp 10, Trung cấp và tương đương 04. Tai 

Đại hội lần I, nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức vào ngày 04 tháng 6 năm 2010, đại 

Hội bầu BCH Đảng bộ gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Trọng Hảo được bầu 

giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Mạnh Hải, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng 

ủy, đồng chí Trương Văn Tố, ủy viên BTV Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. 

Ngày 05/6/2013, Đảng bộ BQLKKT chuyển sinh hoạt từ Đảng bộ khối các cơ 

quan tỉnh về trực thuộc Đảng bộ huyện Ngọc Hồi theo Quyết định số 901-QĐ/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại Đại Hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ 

chức vào ngày 06 tháng 3 năm 2015, Đại hội bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ, 

đồng chí Vũ Mạnh Hải – được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đặng 

Ngọc Thuận giữ chức vụ Phó Bí thư đảng ủy. Tại Đại hội lần thứ III, tổ chức vào 

ngày 22 tháng 5 năm 2020, Đại hội bầu BCH Đảng bộ gồm 7 đồng chí, đồng chí 

Vũ Mạnh Hải tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Huỳnh 

Quốc Trung giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.   
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Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế được thành lập theo Quyết định số 

07/QĐ-CĐVC ngày 01/4/2010 của Công đoàn viên chức tỉnh. Công đoàn cơ sở 

BQL Khu kinh tế tỉnh có tổng số 115 đoàn viên. Tại Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 

2012-2017, đồng chí Trương Văn Tố được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, 

đồng chí Lê Tiến Đằng giữ chức vụ Phó Chủ tịch công đoàn. Ngày 11/9/2013, 

Công đoàn cơ sở BQLKKT chuyển về Liên đoàn lao động huyện Ngọc Hồi theo 

Quyết định số 99/QĐ-LĐLĐ ngày 20/8/2013 của Liên đoàn lao động tỉnh. Tháng 

11/2014, CĐCS BQLKKT ban hành Nghị quyết bổ sung nhiệm kỳ 2012-2017 

theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI (5 năm 1 lần). Ngày 06/10/2017, Công 

đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế được chuyển giao về công đoàn các KKT, KCN 

theo Quyết định số 349/QĐ-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại Đại hội lần 

thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, được tổ chức vào ngày 12/9/2017, Đại hội đã bầu 

BCH Công đoàn gồm 7 đồng chí, đồng chí Trương Văn Tố tiếp tục được bầu giữ 

chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Lê Tiến Đằng bầu giữ chức vụ Phó Chủ 

tịch Công đoàn cho đến tháng 3/2020. Tháng 4/2020, đồng chí Trần Quang Nghĩ 

được bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2012-2022.  

 

(Lễ kết nghĩa giữa Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế  

với Chi đoàn thôn Đăk Blái, xã Đăk Ang) 

Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đầu nhiệm kỳ là TCCS Đoàn trực 

thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh với 04 Chi đoàn trực thuộc, có 63 đoàn viên 

thanh niên. Ban chấp hành Đoàn cơ sở có 07 đồng chí. Đến tháng 07/2013 được 

chuyển giao về trực thuộc Huyện đoàn Ngọc Hồi theo Công văn số 341/ĐTN, 

ngày 10/7/2013 của BTV Tỉnh Đoàn về việc chuyển giao TCCS Đoàn và đoàn 

viên) đồng chí Nguyễn Thanh Dao giữ chức vụ Bí thư. Ngày 11/01/2017 Đoàn cơ 

sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm 

kỳ 2017 – 2019, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu 

kinh tế nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 05 đồng chí, Đại hội đã bầu trực tiếp Bí thư, 

đồng chí Nguyễn Thanh Dao tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở Ban 
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Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019 và tại phiên 

họp thứ nhất đã bầu đồng chí Phạm Công Thanh, giữ chức Phó Bí thư. Năm 2019, 

Đoàn cơ sở Ban Quản lý giải thể và thành lập chi đoàn cơ sở trực thuộc Huyện 

đoàn Ngọc Hồi. Tại Đại hội Chi đoàn lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019 - 2022 đồng chí 

Phạm Công Thành được Đại hội tín nhiệm bầu cử vào vị trí Bí thư Chi đoàn, đồng 

chí Nguyễn Thị Nhung được tín nhiệm tại vị trí Phó Bí thư Chi đoàn, đồng chí 

Nguyễn Đăng Huy ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.  

 

KẾT LUẬN 

 

Với chặng đường phát triển của của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

qua hơn 20 năm đầy khó khăn. Song được sự quan tâm Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương, sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự chủ động 

phối hợp của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong công tác quy 

hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện cơ chế chính sách, xúc tiến đầu 

tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh... và sự quyết tâm của toàn thể đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn đoàn kết, gắn bó, yêu nghề, không ngừng 

vươn lên, vừa học, vừa làm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được phân công đã làm cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

từng bước hình thành và phát triển. Các khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y bước đầu đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế của huyện biên giới Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum nói riêng 

và tỉnh Kon Tum nói chung; khai thác sử dụng có hiệu quả hành lang kinh tế Đông 

Tây, kết nối giao thông, kinh tế, thương mại trong khu vực. Góp phần làm chuyển 

dịch nhanh cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, làm tăng tỷ 

trọng của ngành công nghiệp, dịch vụ trong nền kinh tế, giảm tỷ trọng ngành nông 

nghiệp của tỉnh. Làm thay đổi diện mạo một vùng kinh tế, đời sống của nhân dân, 

đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, xã Pờ Y được công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.  

Trải qua chặng đường hơn 20 năm qua của Ban Quản lý Khu kinh tế đã để 

lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý. 

Một là, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trước hết cán bộ, 

đảng viên trong cơ quan, đơn vị phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về cách 

mạng, về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bám sát thực tiễn, chủ động, sáng 

tạo thực hiện các chủ trương của Đảng, của Nhà nước, mạnh dạn đề xuất, vận 

dụng và tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải không 

ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, bộ máy tổ chức phải không ngừng được 

củng cố vững chắc. Để thực hiện điều đó, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về chuyên môn, nghiệp 

vụ, nắm vững và biết vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước. 

Hai là, có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và hiệu quả của Tỉnh 

ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện 
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các nhiệm vụ như: bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, ứng vốn để thực hiện 

các dự án; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các nhiệm vụ mới phát 

sinh nhằm thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực đột phá mà Tỉnh ủy đã đề ra. Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 

28/11/2018 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, góp phân thực hiện có hiệu quả Nghị 

định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu 

công nghiệp và khu kinh tế, tạo điều kiện phát triển khu kinh tế và các khu, cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Ba là, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tích cực, bám sát Chương trình đề ra; 

báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp 

được Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thống 

nhất chủ trương thực hiện; luôn chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành và 

các địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. 

Những kinh nghiệm bước đầu được rút ra từ thực tế hơn 20 năm hình thành 

và phát triển của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đang được toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ban Quản lý trân trọng, 

tiếp tục vun đắp và phát huy một cách tích cực. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum đang vững bước tiến lên, sẽ tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các 

nhiệm kỳ tiếp theo đó là: 

- Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (đô thị, các khu, cụm công 

nghiệp - đô thị - dịch vụ).  

- Đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung huy động, khai thác 

và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao./. 
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PHỤC LỤC I 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ KHU 

KINH TẾ TỈNH KON TUM QUAN CÁC THỜI KỲ 

 

I.  Gia đoạn Dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y 

(Từ năm 1999 đến tháng 8 năm 2004) 

1. Đồng chí Nguyễn Thế Đạt – Trưởng Ban (Từ 1999 đến 7/2009) 

2. Đồng chí Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban (năm 2004-9/2005). 

II. Giai đoạn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (9/2005 

đến tháng 12/2009) 

1. Đồng chí Nguyễn Thế Đạt – Trưởng ban. 

2. Bùi Đức Lợi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban (từ tháng 

7/2009 đến 12/2009) 

3. Đồng chí Phạm Thiện Thuật (2006-12/2009) 

4. Đồng chí Nguyễn Đức Thăng (2006-12/2009). 

III. Giai đoạn Ban Quản lý cụm công nghiệp, Ban quả lý các khu công 

nghiệp tỉnh Kon Tum (2004-12/2009) 

1. Đồng chí Huỳnh Hảo – Trưởng Ban Quản lý cum công nghiệp, Khu công 

nghiệp (Từ năm 2004 đến 2006). 

2. Đồng chí Đào Xuân Qúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp (đến tháng 11/2007) 

2. Đồng chí Võ Duy Diệp – Phó Trưởng Ban Quản lý cum công nghiệp, 

Khu công nghiệp (từ năm 2004 đến 2005). 

3. Đồng chí Vũ Mạnh Hải – Trưởng Ban Quản lý cum công nghiệp (từ 2004 

đến 11/2007); Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp từ tháng 12/2007 đến 

đến 12/2009. 

IV. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

1. Đồng chí Nguyễn Trọng Hảo – Trưởn ban (đến tháng 6/2015) 

2. Đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng ban (Từ tháng 7/2015) 

3. Đồng chí Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban 

4. Đồng chí Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban 

5. Đồng chí Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban (Từ tháng 7/2017). 
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PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BAN QUẢN 

LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM QUA CÁC GIAI ĐOẠN (1999-2020) 
 

I. Gia đoạn Dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y 

(Từ năm 1999 đến tháng 8 năm 2004): 
 

STT Họ và tên 
Chức vụ, phòng, đơn vị công 

tác 
Thời gian công tác 

01 Nguyễn Thế Đạt Trưởng ban  

02 Đặng Ngọc Thuận Phó Trưởng ban  

03 Bùi Đình Hùng Phó Phòng tổ chức – hành 

chính quản trị 

Đến tháng 10/2011 

04 Tống Quang Vinh Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, 

tổng hợp 

Đến năm 2008 

05 Ngô Thị Hồng Hạnh Kế toán  

06 Bành Đức Hùng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, 

tổng hợp 

Đến tháng /2002 

07 Vũ Công Hoạt Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, 

tổng hợp 

Đến tháng /2002 

08 Nguyễn Thanh Bình Chánh Thanh tra Đến tháng 10/2004 

09 Nguyễn Văn Vĩnh Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, 

tổng hợp 

Đến tháng 10/2012 

10 Huỳnh Quốc Trung Phó Trưởng Phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ, tổng hợp 

 

11 Lê Mộng Linh Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, 

tổng hợp 

Đến năm 2008 

12 Trương Khắc Hà Phó Trưởng Trạm KSLH cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y 

Đến tháng 10/2011 

13 Phùng Chí Đính Giám đốc Công ty ĐTPTHT.  
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II. Giai đoạn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (9/2005 

đến tháng 12/2009): 
 

STT Họ và tên Chức vụ, nhiệm vụ Thời gian công tác 

I Lãnh đạo Ban   

01 Phạm Thiện Thuật Phó Trưởng ban Đến tháng 12/2009 

02 Nguyễn Đức Thăng Phó Trưởng ban Đến tháng 12/2009 

II Văn phòng   

01 Bùi Đình Hùng Chánh Văn phòng  

02 Lưu Đình Cầu Phó Chánh Văn phòng  

03 Tô Văn Thung Tổng hợp  

04 Nguyễn Thanh Dao Văn thư, lưu trữ, t.hợp  

05 Trương T. Hương Lan Văn thư, lưu trữ  

06 Lương Quốc Kỳ Tổng hợp tại VP Bờ Y Đến tháng 10/2011 

07 Nguyễn H.Bích Đào Kế toán   

08 Bùi Quang Thắng Kế toán BHYT, Tài sản Đến năm 2011 

09 Trần Thị Thuý Kiều Văn thư, thủ kho Đến tháng 9/2017 

10 Hồ Bích Hà Lái xe Đến tháng 10/2011 

11 Trần Quang Dũng Lái xe  

II Thanh tra   

01 Vũ Trọng Đại Phó Chánh Thanh tra  

02 Đặng Quang Trung Tiếp dân, thanh tra Đến tháng 10/2011 

III Ban Tổ chức, đào tạo, văn xã  

01 Lê Văn Chuân Trưởng ban Đến tháng 3/2014 

02 Nguyễn Văn Tuấn Đào tạo, chính sách Đến tháng 6/2020 

03 Đào Nguyên Hoà Tổ chức, văn xã  

IV Ban Tài chính và Doanh nghiệp  
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01 Ngô Thị Hồng Hạnh Quyền Trưởng ban  

02 Phùng Chí Đính Phó Trưởng ban  

03 Vũ Thị Nhung Kế toán  

04 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Tổ bán đấu giá đất Đến tháng 7/2011 

V Ban Kế hoạch và Đầu tư  

01 Lê Văn Quyền Quyền Trưởng ban Đến tháng 12/2019 

02 Bành Đức Hải Trưởng phòng ĐKKD  

03 Nguyễn Hoàng Long Thẩm định  

04 Vi Văn Đàm Kế hoạch  

05 Hồ Quốc Vũ Theo dõi đầu tư  

VI BQL Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

01 Nguyễn Hữu Thăng 
Phó Trưởng ban (phụ 

trách) 
Đến tháng 6/2019 

02 Hoàng Văn Kiều Phó Trưởng ban  

03 Trương Khắc Hà T.phòng  HC-QT Đến tháng 11/2011 

04 Trần Quang Tuyến Kế hoạch - Tổng hợp Đến tháng 8/2011 

05 Vũ Văn Chừng Nhân viên điện, nước  

06 Vũ Quốc Vương Nhân viên bảo vệ  

07 Đỗ Văn Thanh Nhân viên bảo vệ Đến tháng 11/2011 

VII Ban Tài nguyên và Môi trường  

01 Vũ Công Tuất Trưởng ban Đến tháng 11/2010 

02 Trần Văn Lộc 
Trưởng phòng 

QLSDĐĐ 
 

03 Hồ Tấn Cường Giao đất, cho thuê đất  

04 Phạm Văn Hải Lập HS thu hồi đất Đến tháng 5/2020 

05 Nguyễn Văn Trung Quản lý môi trường  

VIII Ban Công nghiệp - Thương mại  và Du lịch  

01 Nguyễn Duy Khánh Phó Trưởng ban  
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02 Phạm Công Chính Quản lý doanh nghiệp Đến tháng 11/2011 

03 Nguyễn Quốc Văn Nhân viên  

IX Cơ quan đại diện BQL tại TP Hà Nội  

01 Vũ Cẩm Lệ Phụ trách Đến năm 2011 

02 Trần Thị Phương Hằng Chuyên viên 
Đến năm 2011 

03 Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên 
Đến năm 2011 

04 Bùi Thị Minh Hằng Chuyên viên 
Đến năm 2011 

05 Chu Quang Chung Cơ quan Hà Nội 
Đến năm 2011 

06 Phạm Thị Phương Chuyên viên 
Đến năm 2011 

07 Vũ Đức Nam Kế toán 
Đến năm 2011 

08 Nguyễn Thị Thu Chung Chuyên viên 
Đến năm 2011 

X Ban Quy hoạch và Xây dựng  

01 Trần Hữu Lượng Phó Trưởng ban  Đến tháng 7/2014 

02 Huỳnh Công Ân Quản lý quy hoạch  

03 Phan Văn Đạt Quản lý quy hoạch Đến tháng 06/2010 

XI Ban Quản lý các dự án đầu tư  

01 Huỳnh Quốc Trung Quyền Trưởng ban  

02 Ngô Thị Thanh Lan Kế toán Đến tháng 6/2020 

03 Trần Văn Thành GPMB Đến tháng 11/2011 

04 Trần Trung Tuyến Kế hoạch  

05 Dương Đăng Soa GPMB Đến tháng 11/2011 

06 Nguyễn Thanh Đoan giám sát thi công  

07 Đỗ Tương giám sát thi công  

08 Hoàng Minh Đức Kế hoạch-tổng hợp Đến tháng 11/2011 

09 Phan Văn Châu Kế hoạch  

XII Ban Quản lý các dự án đầu tư 2  
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01 Trần Đăng Khoa 
Phó Trưởng ban (Phụ 

trách) 
Đến tháng 6/2015 

02 Nguyễn Đình Trí Kế hoạch Đến tháng 4/2020 

03 Thái Thanh Bình Kế hoạch, kỹ thuật  

04 Lê Đức Nam Kế hoạch, giám sát Đến tháng 8/2016 

05 Trần Quang Nghĩ Kế hoạch  

06 Trần Lệnh Đông Kế toán Đến tháng 11/2011 

XIII Công ty Phát triển hạ tầng  

01 Đặng Ngọc Thuận Giám đốc  

02 Lê Tiến Đằng Phó Giám đốc  

03 Nguyễn Hùng Kế hoạch  

04 Nguyễn Việt Tuấn Kế toán Đến tháng 3/2010 

05 Nguyễn Xuân Tĩnh Tổ chức, hành chính  

XIV Ban tư vấn thẩm định các dự án đầu tư  

01 Võ Đình Sanh Trưởng ban  

02 Nguyễn Tài Hạnh Cán sự Đến tháng 11/2011 

XV Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại  

01 Nguyễn Văn Vĩnh Phó Giám đốc (p.trách)  

02 Tô Cao Sơn Chuyên viên  

03 Lê Cảnh Thai Kế toán Đến tháng 11/2011 

04 Nguyễn T.Phương Thảo Chuyên viên  

 

III. Giai đoạn Ban Quản lý cụm công nghiệp, Ban quả lý các khu công 

nghiệp tỉnh Kon Tum (2004-12/2009) 
 

STT Họ và tên Chức vụ Thời gian công tác 

I Lãnh đạo Ban   

01 Huỳnh Hảo Trưởng ban Đến năm 2006 
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02 Đào Xuân Qúy Trưởng ban Đến tháng 11/2007 

03 Vũ Mạnh Hải 
Phó Trưởng ban Đến tháng 11/2007 

Trưởng ban Từ tháng 12/2007 

04 Võ Duy Diệp Phó Trưởng ban Đến năm 2006 

II Văn phòng   

01 Trương Văn Tố Chánh Văn phòng  

02 Nguyễn Phú Lâm Kế toán  

03 Trần Thị Mận Văn thư, thủ quỹ Đến tháng 7/2012 

04 Nguyễn Thành Tỉnh Lái xe  

III Phòng Quy hoạch môi trường  

01 Nguyễn Hữu Chinh Trưởng phòng Đến tháng 3/2015 

02 Tạ Thị An Chuyên viên  

IV Phòng Quản lý tổng hợp  

01 Lê Hữu Vinh Trưởng phòng Đến tháng 3/2012 

02 Bùi Tấn Hưng Cán sự Đến tháng 11/2011 

03 Lý Thị Yến Chuyên viên Đến tháng 3/2014 

 

IV. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Từ năm 2010 đến nay): 
 

STT Họ và tên Chức vụ Thời gian công tác 

I Lãnh đạo Ban   

01 Phạm Thanh Hà Trưởng ban Từ tháng 7/2015 

02 Nguyễn Trọng Hảo Trưởng ban Đến tháng 6/2015 

03 Vũ Mạnh Hải Phó Trưởng ban  

04 Đặng Ngọc Thuận Phó Trưởng ban  

05 Huỳnh Quốc Trung Phó Trưởng ban Từ tháng 7/2017 

II Văn phòng   
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01 Lưu Đình Cầu Chánh Văn phòng  

02 Đào Nguyên Hoà Phó Chánh Văn phòng  

03 Nguyễn Thanh Dao Phó Chánh Văn phòng  

04 Nguyễn Thanh Hùng Nhân viên  

05 Nguyễn H.Bích Đào Kế toán   

06 Tô Văn Thung Chuyên viên  

07 Nguyễn Văn Tuấn Chuyên viên Đến tháng 6/2020 

08 Vi Văn Đàm Chuyên viên  

09 Trương T. Hương Lan Cán sụ, kiêm VT  

10 Nguyễn Thành Tỉnh Nhân viên lái xe  

II Phòng Kế hoạch tổng hợp  

01 Phùng Chí Đính Trưởng phòng  

02 Võ Đình Sanh Phó Trưởng phòng  

03 Nguyễn Phú Lâm Chuyên viên chính  

04 Ngô Thị Thanh Lan Chuyên viên Đến tháng 6/2020 

05 Hồ Quốc Vũ Chuyên viên  

06 Nguyễn Hoàng Long Chuyên viên  

07 Trương Thanh Tân Chuyên viên  

III Phòng Quản lý đầu tư   

01 Vũ Trọng Đại Trưởng phòng  

02 Hoàng Văn Kiều Phó Trưởng phòng  

03 Trương Văn Tố Phó Trưởng phòng  

04 Lê Tiến Đằng Chuyên viên  

05 Nguyễn T.Phương Thảo Chuyên viên  

06 Bành Đức Hải Cán sự  

07 Nguyễn Quốc Văn Chuyên viên  
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08 Nguyễn Phúc CVC Đến tháng 6/2020 

09 Trần Văn Lộc Chuyên viên  

10 Tạ Thị An Chuyên viên  

IV Phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường 

01 Trần Trung Tuyến Trưởng phòng  

02 Huỳnh Công Ân Phó Trưởng phòng  

03 Ngô Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng phòng  

04 Hồ Tấn Cường Chuyên viên  

05 Phạm Văn Hải Chuyên viên Đến tháng 5/2020 

06 Nguyễn Văn Trung Chuyên viên  

07 Phan Văn Châu Chuyên viên  

08 Nguyễn Văn Vịnh Chuyên viên  

09 Phạm Công Thành Chuyên viên  

10 Nguyễn Đình Trí Chuyên viên Đến tháng 4/2020 

V BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

01 Tô Cao Sơn 
Phó Chánh Văn phòng 

BQL cửa khẩu 
 

02 Vũ Văn Chừng 
Phó Chánh Văn phòng 

BQL cửa khẩu 
 

03 Vũ Thị Nhung Chuyên viên  

04 Nguyễn Hùng Chuyên viên  

05 Đỗ Tương Chuyên viên  

06 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên  

07 Vũ Quốc Vương Nhân viên bảo vệ  

08 A Ngưng Chuyên viên  

VI Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế  

01 Thái Thanh Bình Giám đốc  

02 Nguyễn Thanh Đoan Phó Giám đốc  
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03 Trần Quang Nghĩ Phó Giám đốc  

04 Phan Thanh Trang Kế toán trưởng  
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PHỤ LỤC III 

CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ KHU KINH 

TẾ TỈNH KON TUM QUA CÁC THỜI KỲ 

 

I. Giai đoạn Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y (1999-2009): 

1. Trưởng ban: 

 

  
Đồng chí Nguyễn Thế Đạt 

(Trưởng ban từ 1999-7/2019) 

 

Đồng chí Bùi Đức Lợi  

(07/2009 đến 12/2009) 

2. Phó Trưởng ban: 

 

   

Đồng chí Đặng Ngọc Thuận 

(2004-9/2005) 

Đồng chí Phạm Thiện Thuật 

(2006-12/2009) 

Đồng chí Nguyễn Đức Thăng 

(2006-12/2009) 
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II. Giai đoạn BQL cụm công nghiệp, các khu công nghiệp tỉnh (2004-2009) 

1. Trưởng ban: 

 

   
Đồng chí Huỳnh Hảo 

(Trưởng Ban Quản lý các cụm 

công nghiệp, Trưởng Ban Quản lý 

các khu công nghiệp từ 3/2004 

đến .../2006) 

 

Đồng chí Đào Xuân Qúy – 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

kiêm Trưởng Ban Quản lý 

các các khu công nghiệp từ 

.../2006 đến 11/2007) 

 

Đồng chí Vũ Mạnh Hải – Phó 

Trưởng BQL cụm, các khu 

công nghiệp từ tháng 4/2004 

đến 11/2007); Trưởng Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp 

từ tháng 12/2007 đến 

12/2009) 

 

 2. Phó Trưởng ban: 

 

   

 Đồng chí Võ Duy Diệp 

Phó Trưởng Ban Quản lý các 

cụm công nghiệp (từ 4/2004 

đến 12/2006) 
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III. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (2010-2020): 

1. Trưởng ban 

 

  
Đồng chí Nguyễn Trọng Hảo  

(01/2010 đến 6/2015) 

Đồng chí Phạm Thanh Hà  

(07/2015 đến nay) 

 

2. Phó Trưởng ban: 

 

   
Đồng chí Vũ Mạnh Hải 

 (từ 02/2010 đến nay) 

Đồng chí Đặng Ngọc Thuận 

 (từ 4/2011 đến nay) 

 

Đồng chí Huỳnh Quốc Trung 

 (từ 7/2017 đến nay) 
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3 Phần I: Dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu 
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