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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 672/TB-BQL Hưng Yên, ngày 30 tháng 7 năm 2020 

THÔNG BÁO  
Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp  

Căn cứ Quyết định số 183/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2003 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; 

Sau khi thống nhất trong tập thể Lãnh đạo, Trưởng ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hưng Yên phân công nhiệm vụ đối với các Lãnh đạo Ban như sau:  

1. Trưởng ban: ông Phạm Trường Tam  

Phụ trách điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, 

UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban và các đơn vị trực thuộc 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Làm chủ tài khoản của Ban 

Quản lý các KCN; Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực hoạt động: Công tác tổ 

chức bộ máy, tiền lương, biên chế, đào tạo, thi đua khen thưởng và kỷ luật đối 

với cán bộ công chức, viên chức trong Ban; Công tác cải cách hành chính, 

phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác quy 

hoạch phát triển các KCN; Công tác xúc tiến đầu tư và tiếp nhận dự án đầu tư; 

Công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Ban 

Quản lý các KCN.  

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý Đầu tư. 

2. Phó Trưởng ban: ông Vũ Quang Thắng 

Giúp Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực hành chính, quản trị đảm bảo phục 

vụ cho chung của cơ quan; Quản lý quy hoạch chi tiết và kế hoạch triển khai xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật, hoạt động xây dựng trong các KCN; Công tác phòng 

chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội trong các KCN. 

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng, và Phòng Quản lý Quy hoạch 

và Xây dựng. 

3. Phó Trưởng ban: ông Lâm Đức Thuấn  

Giúp Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên, 

bảo vệ môi trường trong các KCN; Phối hợp với cơ quan chức năng trong công 

tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các KCN, 

xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng 

ngoài hàng rào khu công nghiệp có liên quan. 
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Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

và Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư KCN. 

4. Phó Trưởng ban: ông Vũ Quốc Nghị  

Giúp Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực quản lý, theo dõi tình hình triển 

khai đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu 

công nghiệp; Tình hình sử dụng lao động, thực hiện các quy định của pháp luật 

về chính sách đối với người lao động của các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp; Tham gia cùng cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các cơ quan có 

liên quan giải quyết các tranh chấp lao động trong khu công nghiệp; giữ mối liên 

hệ thường xuyên với Công đoàn các KCN; Công tác thi đua khen thưởng trong 

các doanh nghiệp khu công nghiệp. 

Là đại diện lãnh đạo về chất lượng, công nghệ thông tin. Phụ trách công 

tác vận hành và nâng cao hiệu quả các hoạt động của Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO; chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động tại Ban. 

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Doanh nghiệp. 

5. Ngoài những nhiệm vụ được phân công trên đây, trong quá trình chỉ 

đạo thực hiện, Trưởng ban có thể phân công một số công việc khác hoặc uỷ 

quyền cho các Phó Trưởng ban khi cần thiết, hoặc khi có lãnh đạo Ban đi công 

tác vắng mặt dài ngày.  

Trong quá trình thực hiện các Phó Trưởng ban có trách nhiệm chủ động 

triển khai, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, báo cáo 

Trưởng ban theo quy định hiện hành; được trực tiếp ký các văn bản liên quan 

đến công việc thuộc lĩnh vực được phân công hoặc các văn bản khác khi được 

Trưởng ban uỷ quyền. 

Nội dung phân công này là cơ sở để các đồng chí Lãnh đạo Ban tổ chức 

thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao và được thực hiện từ ngày 

30/7/2020. Thông báo này thay thế cho Thông báo số 562/TB-BQL ngày 

03/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh;        (để báo cáo) 

- UBND tỉnh; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị ủy; UBND các huyện, 

thành phố, thị xã; 

- Các C.ty hạ tầng KCN; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban; 

- Cổng TTĐT của Ban (để đưa tin); 

- Lưu: VT, VP. 
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