
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Kon Rẫy, ngày      tháng       năm 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Tổ hỗ trợ, xúc tiến đầu tư  

các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Kon Rẫy 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 
 

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

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

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;  

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kon Rẫy (tại Tờ 

trình số 40/TTr-TCKH ngày 26 tháng 8 năm 2022) và ý kiến của Phòng Nội vụ 

huyện (tại Tờ trình số 86/TTr-PNV ngày 06 tháng 9 năm 2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án thu hút đầu tư trên 

địa bàn huyện Kon Rẫy (Gọi tắt là Tổ hỗ trợ, xúc tiến đầu tư huyện) với thành 

phần cụ thể như sau: 

1. Tổ trưởng: Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

2. Tổ phó: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

3. Các Thành viên: 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện; Phòng Tư pháp huyện; Phòng Văn hóa - Thông tin 

huyện; Phòng Dân tộc; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (nơi có dự án đầu tư). 

- Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phụ trách lĩnh vực, 

kiêm thư ký. 

Điều 2. Tổ chức, hoạt động của Tổ hỗ trợ, xúc tiến đầu tư huyện 

- Tổ hỗ trợ, xúc tiến đầu tư huyện chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của 

Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.  
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- Tổ hỗ trợ, xúc tiến đầu tư huyện được sử dụng con dấu của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện khi Tổ trưởng ký các văn bản; được sử dụng con dấu 

của Văn phòng HĐND&UBND huyện khi Tổ phó ký các văn bản khi thực hiện 

nhiệm vụ. 

- Thành viên Tổ hỗ trợ, xúc tiến đầu tư huyện hoạt động theo chế độ kiêm 

nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên do Tổ 

trưởng phân công. 

- Các thành viên Tổ hỗ trợ, xúc tiến đầu tư huyện được sử dụng công 

chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình tham gia thực hiện 

các nhiệm vụ của Tổ hỗ trợ, xúc tiến đầu tư huyện giao. 

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ hỗ trợ, xúc tiến đầu tư huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn giải 

quyết thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thu hút đầu tư, 

nhất là các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. 

- Theo dõi tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư của các phòng, ban, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn; tham mưu UBND huyện trong công tác xúc tiến 

đầu tư: Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong 

quá trình giải quyết thủ tục đầu tư các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện; 

Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, thông tin về kinh tế - xã 

hội, quy hoạch phục vụ cho công tác khảo sát, nghiên cứu, đầu tư tại huyện; 

Thường xuyên rà soát, đề xuất UBND huyện xây dựng trình cấp có thẩm quyền 

điều chỉnh, bổ sung các danh mục dự án thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kon Rẫy. 

- Định kỳ (hoặc khi có yêu cầu) tổng hợp, báo cáo UBND huyện về tình 

hình thực hiện công tác thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, qua đó đề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả trong công tác xúc tiến đầu tư.   

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội 

vụ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;     
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

     Võ Văn Lương 
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