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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ của Trưởng ban, các Phó trưởng ban
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 07/6/2007 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình;
Căn cứ nghị định số 82/2018 /NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ
"Quy định về quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế".
Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của Ủy ban
nhân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình;
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BQLKCN ngày 30/3/2016 của Trưởng Ban
Quản lý các khu công nghiệp về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản
lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban, ý kiến của Lãnh đạo Ban quản lý
các khu công nghiệp tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Ban
Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Ban Quản lý) như sau:
1. Trưởng ban: Đồng chí Trần Văn Phúc
- Phụ trách chung; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn
bộ hoạt động và hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý theo chức năng, nhiệm vụ
được quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 và làm
Chủ tài khoản của cơ quan;
- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ quan; tổ chức
thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với Ban thường vụ Công
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đoàn các khu công nghiệp tỉnh; với BCH công đoàn cơ quan; Phối hợp với
người đứng đầu các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan
liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý;
- Phụ trách chỉ đạo hoạt động Văn phòng Ban; Chỉ đạo công tác cải cải hành
chính; Chỉ đạo công tác vận động thu hút các nguồn vốn đầu tư, quản lý và điều hành
các nguồn vốn đầu tư công đối với các dự án trong khu công nghiệp được giao làm
chủ đầu tư.
- Sinh hoạt tại Văn phòng Ban.
- Ký các văn bản trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch &
Đầu tư theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 và các
quy định pháp luật có liên quan.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.
2. Phó Trưởng ban: Đồng chí Dương Như Rụ
- Phân công giúp Trưởng ban điều hành công việc cơ quan khi Trưởng
ban đi công tác, vắng mặt.
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về những nhiệm
vụ được Trưởng ban phân công, ủy quyền. Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo,
điều hành các lĩnh vực: Quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động; Đại diện Ban
Quản lý tại các khu công nghiệp; Công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu
nạn; Hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban quản lý;
- Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý doanh nghiệp; Trung tâm
phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý;
- Trực tiếp chỉ đạo huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Giúp Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo công tác lập Kế hoạch và tổ chức các
chương trình giúp đỡ xã Đa Phúc theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày
19/3/2014 của UBND tỉnh;
- Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Doanh nghiệp;
- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng do UBND tỉnh giao.
- Ký các Văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản
liên quan đến công tác tổng hợp của cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công.
3. Phó Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Bằng Giang
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về những nhiệm
vụ được Trưởng ban phân công, ủy quyền. Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo,
điều hành các lĩnh vực: Quản lý quy hoạch và xây dựng; Quản lý tài nguyên đất,
tài nguyên nước và công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp;
- Phụ trách các phòng: Phòng Quản lý Tài nguyên & Môi trường; Phòng
Quản lý Quy hoạch & Xây dựng;
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- Sinh hoạt tại phòng Quản lý Tài nguyên & Môi trường;
- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng do UBND tỉnh giao
- Ký các Văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công.
4. Phó Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Thanh Huy
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về những nhiệm
vụ được Trưởng ban phân công, ủy quyền. Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo,
điều hành các lĩnh vực: Xúc tiến và thu hút đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý thương
mại....; Công tác giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp tỉnh.
- Phụ trách và tham gia sinh hoạt tại phòng: Quản lý đầu tư
- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng do UBND tỉnh giao
- Ký các Văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 12/QĐ-BQLKCN ngày 11/3/2019 của Trưởng ban, Ban Quản lý các
khu công nghiệp về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu
công nghiệp tỉnh Hòa Bình.
Điều 3. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Ban, Trưởng
các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm thuộc Ban Quản lý các khu công
nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- Thường trực Tỉnh Ủy;
báo
- Thường trực HĐND tỉnh; cáo
- UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các Huyện, Thành phố;
- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban;
- Lưu: VT, VP (NĐT-65b).

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Phúc
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