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Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế. 

 

 

Trong điều kiện Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Ủy ban nhân dân 

tỉnh đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung 

xây dựng, giảm quy mô diện tích từ 70.438 ha xuống còn 16.000 ha(1). Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công 

nghiệp và khu kinh tế. Nhằm chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và 

những vấn đề phát sinh khi có các dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 

an ninh của địa phương theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế sẽ thực hiện một số biện pháp khi thực 

hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án đăng ký đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y như sau: 

1. Đối với dự án đăng ký đầu tư đáp ứng đầy đủ các quy định về quy 

hoạch: 

Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục 

về đầu tư theo Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực đầu 

tư tại Việt Nam thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum được ban hành tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

2. Đối với những dự án cần phải xem xét do chưa phù hợp với quy 

hoạch cần phải điều chỉnh:  

Trường hợp dự án đăng ký đầu tư không phù hợp quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Ban quản lý khu kinh tế tổ chức cuộc họp với các 

cơ quan liên quan và nhà đầu tư để thống nhất phương án giải quyết. Căn cứ biên 

bản cuộc họp, Ban quản lý khu kinh tế báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về phương 

án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch: 

                                           
(1) Tờ trình số 46/TTr-UBND và Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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a. Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch:  

- Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư và giải quyết các 

thủ tục đầu tư theo thẩm quyền; 

- Các cơ quan liên quan có trách nhiệm giải quyết các thủ tục có liên quan 

cho nhà đầu tư đồng thời cập nhật, bổ sung vào quy hoạch trong lần điều chỉnh 

quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gần nhất.  

b. Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh không thống nhất chủ trương điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch thì Ban quản lý khu kinh tế thông báo từ chối giải quyết 

và trả hồ sơ cho nhà đầu tư. 

Ban quản lý Khu kinh tế giao các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện. 

Đề nghị các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi quan 

tâm, phối hợp nhằm tạo điều kiện cho Ban quản lý Khu kinh tế hoàn thành nhiệm 

vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Sâm -PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở: Kế hoạch & Đầu tư; Xây dựng; Tài 

Nguyên & Môi trường (p/h);  

- UBND huyện Ngọc Hồi (p/h); 

- Trang TTĐT của BQLKKT; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Hà 
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