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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo 

 Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 

 

 

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ban lãnh đạo 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng về việc phân công nhiệm vụ 

trong Ban lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng thông báo phân công 

nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo như sau:  

I. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác trong Ban lãnh đạo 

1. Ban lãnh đạo làm việc theo chế độ thủ trưởng; Trưởng ban là người đứng 

đầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, chịu sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn 

nghiệp vụ của các Bộ quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan. 

2. Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, điều hành công tác 

thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được ủy quyền; đồng thời chịu 

trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ 

trách hoặc được ủy quyền. 

3. Khi giải quyết các công việc quan trọng của Ban Quản lý có liên quan 

đến lĩnh vực được phân công phụ trách, Phó Trưởng ban phải báo cáo Trưởng 

ban trước khi quyết định. 

4. Trường hợp giải quyết công việc có nội dung liên quan đến lĩnh vực 

của các Phó Trưởng ban khác phụ trách, các Phó Trưởng ban phối hợp, trao đổi 

và thống nhất xử lý, đảm bảo mọi hoạt động của Ban Quản lý được thực hiện 

đúng quy định và hiệu quả. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Phó Trưởng ban 

được giao chủ trì giải quyết công việc, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định. 

5. Khi cần thiết, Trưởng ban ủy quyền một Phó Trưởng ban thay mặt 

Trưởng ban chỉ đạo, giải quyết công việc của Ban Quản lý theo quy định. 

 

 



II. Phân công nhiệm vụ: 

1. Trưởng ban Nguyễn Thanh Trong 

- Lãnh đạo, phụ trách quản lý chung mọi hoạt động của Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh, chủ tài khoản cơ quan. 

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống các 

khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; kế hoạch vốn đầu tư công, công 

tác xúc tiến đầu tư, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; công 

tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy cơ quan. 

- Phụ trách Ban Quản lý dự án về đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm hình 

thức đối tác công tư - PPP).  

- Là người phát ngôn của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan; Trưởng Ban biên tập 

Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

- Trưởng ban chỉ đạo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN ISO 9001:2015. 

- Tham gia một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

thành lập (khi có yêu cầu). 

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Kế hoạch Tổng hợp thuộc Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh. 

2. Phó Trưởng ban Lý Tuấn Anh 

- Phó Trưởng ban trực tiếp xử lý công việc hàng ngày thuộc trách nhiệm 

giải quyết của lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; được Trưởng ban 

ủy quyền thay mặt Trưởng ban làm chủ tài khoản một số nguồn kinh phí. 

- Tham mưu giúp việc Trưởng ban về công tác tổ chức bộ máy, thi đua, 

khen thưởng, kỷ luật của cơ quan; về phương án, kế hoạch đầu tư phát triển hệ 

thống các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh và công tác tổng hợp 

báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm. 

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.  

- Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng; Phó Trưởng ban biên tập 

Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

- Tham gia một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh thành lập (khi có yêu cầu).  

- Phụ trách công tác pháp chế; cải cách hành chính; Bộ phận Tiếp nhận hồ 

sơ và Trả kết quả; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác Tài chính-Kế toán, 

quản trị của cơ quan. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 

- Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.  

 



3. Phó Trưởng ban Nguyễn Thị Liễu 

- Tham mưu giúp việc Trưởng ban trực tiếp phụ trách về lĩnh vực quản lý 

lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, về bảo vệ môi trường của các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ trì và phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá 

việc chấp hành quy định của pháp luật về 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, bảo vệ môi trường đối với 

các dự án tại khu công nghiệp. 

- Tổ trưởng Tổ Dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến; Phó Trưởng ban biên tập Cổng thông 

tin điện tử thành phần Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

- Tham gia một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

thành lập (khi có yêu cầu). 

- Phụ trách công tác tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh 

nghiệp khu công nghiệp. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Hạ tầng và Dịch vụ Khu 

công nghiệp Sóc Trăng trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

4. Phó Trưởng ban Châu Hoàng Tú 

- Tham mưu giúp việc Trưởng ban trực tiếp phụ trách thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng khu công nghiệp; quản lý hoạt động 

xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Trực tiếp phụ trách công tác cấp phép xây dựng cho nhà đầu tư, doanh 

nghiệp khu công nghiệp; công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối 

với dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp; kiểm tra các loại công trình 

xây dựng trong các khu công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý và thực hiện các 

nhiệm vụ khác  của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về 

xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp. 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra về hoạt động xây 

dựng, công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; xây dựng và đề 

xuất những biện pháp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, 

chữa cháy trong khu công nghiệp.  

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến; Phó Trưởng ban biên tập Cổng thông 

tin điện tử thành phần Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

- Tham gia một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

thành lập (khi có yêu cầu). 

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 



- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường 

thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Văn phòng đại diện Ban Quản lý 

các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Trần Đề. 

 (Thông báo này thay thế Thông báo số 110/TB-BQL ngày 4 tháng 6 năm 

2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng). 

Nơi nhận:                
- Bộ KHĐT; 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh; 

- BQL KCN, KKT các tỉnh, thành trực thuộc TW; 

- Các DN hạ tầng, DN KCN; 

- Ban lãnh đạo; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc BQL; 

- Đăng cổng TTĐT cơ quan; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 
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