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KẾ HOẠCH
Phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hàng năm
và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xây dựng kế
hoạch phát động thi đợt đua lập thành tích xuất sắc thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ được giao, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen
thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi
mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong
nhận thức, tư tưởng, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm
và việc làm thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân, góp phần tích cực vào việc
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Tạo khí thế sôi nổi trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ
những tháng đầu năm, tạo đà cho các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc ra sức thi
đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm và kế hoạch 5 năm (20212025).
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Đối tượng
- Tập thể: Các Phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý.
- Cá nhân: Công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các
Phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý.
2. Nội dung
- Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu hàng năm và kế hoạch 5 năm
(2021-2025).
- Tổ chức đăng ký các đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, công trình, phần việc
phù hợp với nhiệm vụ của phòng, đơn vị và từng cá nhân nhằm áp dụng, phát huy
và nâng cao hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao.
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- Phấn đấu thực hiện tốt ba nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 –
2025, cụ thể như sau:
+ Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị
Tập trung nguồn lực để ưu tiên phát triển hệ thống cảng biển và sân bay Chu
Lai, hạ tầng các khu công nghiệp gắn với nhóm dự án về dịch vụ vận tải, hậu cần
cảng và logistics nhằm thu hút các dự án quy mô lớn, trọng điểm, chiến lược để
thúc đẩy phát triển, phù hợp với định hướng phát triển không gian xây dựng Khu
kinh tế mở Chu Lai thời gian đến.
+ Về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn
với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư. Nâng cao chất lượng nguồn lực trong toàn Ban Quản lý đủ về số
lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
+ Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng
đầu các phòng, đơn vị sự nghiệp về tầm quan trọng của công tác cải thiện môi
trường đầu tư và kinh doanh, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên
chức từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, xem doanh
nghiệp là “đối tượng phục vụ” thay cho“đối tượng quản lý”. Đẩy mạnh cải cách
hành chính, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc: “Công khai minh bạch - chất lượng - đúng hẹn”; “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ”.
Các phòng, đơn vị phải tập trung thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường
đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Ban Quản lý và sự hài
lòng, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Đề ra các biện pháp để cải thiện các
chỉ số; lập kế hoạch tốt, có đầu mối thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ
ràng, làm thực chất, tránh hình thức. Tăng số lượng thủ tục hành chính được cung
cấp trực tuyến ở mức độ cao. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Ban Quản lý ở một số lĩnh vực như: Đầu
tư, thành lập doanh nghiệp; đất đai, môi trường; tài chính; cấp phép xây dựng, quy
hoạch,… Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp
của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả định kỳ tiếp doanh nghiệp hằng tháng để đối
thoại, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời khó khăn,
vướng mắc; đồng thời, tạo môi trường cho các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, liên kết phát triển.
Xem xét liên thông kết quả kiểm tra để có giải pháp phù hợp, hạn chế tối đa
phiền hà cho doanh nghiệp trong kiểm tra; không kiểm tra doanh nghiệp quá 01
lần trong năm. Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp,
có sự giải đáp nhanh chóng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của
doanh nghiệp và người dân.
Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư song phương đối với các doanh nghiệp
tiềm năng để thu hút đầu tư. Tháo gỡ cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở phù
hợp với quy định pháp luật, nhưng vẫn đảm bảo lựa chọn nhanh các nhà đầu tư
tiềm năng. Thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi và hỗ trợ giải quyết khó khăn,
vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp; cải thiện các điều kiện về tiếp cận đất đai,
thủ tục thu hồi đất, chuẩn bị tốt hạ tầng, năng lượng, quỹ đất, mặt bằng sạch cho

nhà đầu tư. Rà soát các dự án chậm triển khai, hoạt động không hiệu quả để thu
hồi, tạo quỹ đất để thu hút các dự án đầu tư mới có nhu cầu dịch chuyển sản xuất,
sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư dịch chuyển…
- Tăng cường quản lý tốt quy hoạch, hiện trạng, trật tự xây dựng và đất
đai trên địa bàn vùng Đông Nam.
- Đề xuất Trung ương ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù
cho khu vực vùng Đông Nam của tỉnh.
- Rà soát, điều chỉnh các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào Khu
kinh tế mở Chu Lai.
- Tập trung hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu; rà soát điều chỉnh
quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng.
- Tập trung hoàn thiện các dự án về khu dân cư, tái định cư, nhà ở công
nhân đang đầu tư xây dựng. Triển khai các dự án mới tại Tam Quang, Tam Hòa
- Tam Tiến, Tam Anh Bắc, Tam Thăng, Nam Thăng Bình... phù hợp với yêu
cầu giải phóng mặt bằng theo từng khu chức năng, phù hợp với đặc điểm của
từng vùng để chuẩn bị đủ quỹ đất tái định cư, quỹ nhà ở phục vụ yêu cầu giải
phóng mặt bằng cho các dự án lớn, trọng điểm.
3. Tiến độ thực hiện
- Từ nay đến hết năm 2025.
- Ban Quản lý sẽ tổng kết, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền
khen thưởng vào thời điểm thích hợp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao, triển khai kế hoạch này đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
2. Văn phòng Ban giúp Lãnh đạo Ban đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực
hiện và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban.
3. Đoàn cơ sở Ban Quản lý chịu trách nhiệm phát động phong trào thi đua
phù hợp trong đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện
cho Lãnh đạo Ban biết và chỉ đạo.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết ĐHĐB toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, đề nghị Trưởng các Phòng, Giám đốc các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc, Bí thư Đoàn cơ sở Ban Quản lý triển khai cho công chức, viên
chức, người lao động và đoàn viên thực hiện đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- Hội đồng TĐ-KT Ban Quản lý;
- Đoàn cơ sở Ban Quản lý;
- Trưởng các Phòng, GĐĐV sự nghiệp;
- CVP;
- Lưu: VT, TĐ.
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