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UBND TINH BINH DTJCNG
BAN QUAN LY CAC KCN
BINH DU'ONG

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p — Ti do — Hnh phüc

So: 114 /QD-BQL

BInh Du'ctng, ngày 28 tháng 6 nám 2022

QUVET D!NH
V vic phãn cong nhim v11 di vó'i Lãnh do Ban,
Ban Quãn t các Khu cong nghip BInh Duong

C'án c& Quyé't djnh so' 692/QD-TTg ngày 22 tháng 5 nám 2020 ctha Thu
tu'&ng ChInh phü ye vic sap nhp Ban Quán lj Khu cong nghip Vit Nam —
Singapore vào Ban Quán l các Khu cOng nghip BInh During;
Can ci Quylt djnh sO' 07/2021/QD-UBND ngày 04 tháng 6 nám 2021 cua
Uy ban nhán dan tinh BInh During ban hành quy djnh chic nàng, nhim vy,
quyên hgn và cci cáu tO ch&c cüa Ban Quán 1)> các Khu cOng nghip BInh
Dirc.rng;
C'án cu' Quylt djnh so' 1474/QD-UBND ngày 21 tháng 6 nàm 2022 cza Uy
ban nhán dan tinh BInh Dircing ye vic giao Quyén Trithng Ban Quán lj các
Khu cOng nghip BInh During,
Can cii' cuç5c hQp Lãnh dgo Ban Quán lj ngày 27 tháng 6 nám 2022;
Xét d nghj cüa Chánh Van phOng Ban Qudn l.
QUVET D!NH:
Diu 1. Nguyen tc phân cOng nhim vi và quan h cong tác giüa
Quyn Trtr&ng ban và Phó Truong ban
1. Quyn Tru&ng Ban Quãn 1 là ngtr?i dirng dAu Ban Quãn l, Co trách
nhim diêu hành mçi hoit dng cüa Ban Quãn 1, chju trách nhim truâc Uy ban
nhân dan tinh và pháp luit ye ho?t dng cüa khu cong nghip.
2. Quyn Truâng ban quyt djnh các cong vic thuc phm vi cüa Ban
Quãn l' và chju trách thim ye nhüng cong vic do Ban trçrc tiêp quàn l, chju
trách nhirn lien dcii ye nhung cong vic dä phân cong cho Phó Tru'âng ban
tri.rOc lãnh do cap trên; chi dao toàn din cong tác cüa Ban Quãn l; trrc tiêp
chi dao thrc hiên các nhiêm vu cUa Ban Quãn l.
3. Pho Trix&ng Ban Quân 1 là ngi.r?i giüp vic cho Quyn Trining ban,
&rgc Quyên Truâng ban phân cong hotc üy quyên ph trách mt sO II'nh virc
cong tác và chju trách nhim trithc Quyên Tri.r&ng ban và truOc pháp lut ye linh
virc cong tác duqc phân cOng, dOng thai cüng QUyên Trung ban lien dâi chju
trách nhim trithc cap trén ye vic tham miru, de xuât cüa rnInh trong linh virc
ducrc phân cong.

2
4. Trong tn6ng hçp can thiêt ho.c khi Phó Tru&ng ban ph trách linh virc
yang rn.t thI Quyên Tru'&ng ban tnrc tiêp chi do xt'r 1'.
Diu 2. Ni dung cong vic dtrqc phân cOng trách nhim và quyn hn
ella Phó Trullng ban
1. Trong phm vi, linh v1rc duçic phân cong chi do, phii trách, Phó Truâng
ban có trách nhim vá quyên han:
a) Di vci linh virc, cOng tác duc phân cOng chi do, giâi quyt: Chi do,
kiêm tra, don dôc, theo dôi vic tO chi:rc thirc hin các chci tri.rcrng, chInh sách,
pháp 1ut, các nhim vi kê hoach và ngân sách nhâ ni.râc thuc linh viIc, cong
tác mInh phii trách; xir 1 theo thâm quyên các van dê phát sinh trong linh virc
cong tác thrçrc phân cOng.
b) Di vói các Phông du'çc phân cOng chi dao, phi trách:
Chi do, kim tra, don dc thirc hin các nhirn vi1, xir 1 di vOl các Phông
di.rçc phân Cong phii trách. Chi dao, xir 1' nhüTlg van dê phát sinh trong ni b.
Chi dao, phi hçip các Phông dllng lien quan dn vic thrc hin nhirn vii
chung; tao ra môi lien két, phôi hqp cht chê, hiu qua gifla các Phông, bâo dam
doàn kêt, thirc hin tot các nhirn vii duqc giao.
c) Ngoài các nhim vii cii th duqc phân công, Phó TruOng ban có trách
nhim theo döi, näm bat các hot dng chung dlla Ban Quãn 1 dê có the darn
nh.n các nhirn vii khác khi Quyên Trithng ban giao nhirn v11.
2. Phó TruOng ban dixgc k các van ban thuc linh virc, cOng tác dixqc phãn
cOng chi dao, giái quyêt các van ban do Quyên Tru&ng ban lly quyên.
Diu 3. Phân cOng nhim vy ella Lãnh dio Ban
1. Quyn Trirll'ng ban Nguyn Thành Trung
a) Lãnh dao, chi dio, phi trách toàn b hot dng ella Ban Quán 1 và tr11c
tiêp chi dao các llnh v1rc:
- Chi dao, giãi quyt cOng vic: COng tác t chirc, b may, can b; thi dua
khen thi.r&ng, k lut; báo v ni b, quôc phông, an ninh; cOng tác kiêm tra, giãi
quyêt khieu nai, tO cáo, phông chOng tharn nhllng, thirc hành tiêt kim, chong
lang phi, tiêp cOng dan, giái quyêt don thu, khiêu nai, tO cáo và nhng van dê
quan tr9ng khác ella co quan.
Chll tài khoán co quan.
Ngmthi phát ngOn ella co quan.
b) Lam nhiêm vu:
- Chll tjch các Hi dng: Xét duyt nâng luong; dào tao, bi duOng; xét
sang kiên, thi dua khen thx&ng, xCr 1 k' 1ut.
- Tham gia: Ban Chi dao vã các nhirn viii khác theo sir phân cOng ella Tinh
lly, Uy ban nhan dan tinh.
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d) Trrc tip phi trách, chi dao Phông: Phông Quãn 1 Du ti.r, Phông Quãn
l Lao dng, Phông Quãn 1 Doanh nghip, Phông Di din so 1.
e) Theo dôi hoat dng cüa các KCN thuc dia bàn thành ph& Di An, Thun
An.
2. Phó Trirông ban Nguyn Thành Nhân
a) Tham mru gi11p Quyn Tnr&ng ban chi ctao các lTnh virc, nhim vi cong
tác: Van thu-liiu tnt, quân trj hành chInh, cong san, báo cáo tong hçip; cong tác
cài cách hành chInh, quân l chat hxcing theo tiêu chuân ISO; cong ngh thông
tin; b phn mt cüa; xr l phân mêm cong van den; trang thông tin din tü;
cong tác pháp chê.
b) Thrc hin nhirn vi là thãnh viên cüa cáo Hi dng, Ban Chi do và c
thim vi khác do Quyên Tru&ng ban phân cOng.
p

p

*

*

*

,

p

4

c) Trrc tiep phi trach, chi dao cac Phong: Van phong, Phong Quan ly M
tnring, Phông Quân l Quy hoach và Xây dimg, Phông Dai din so 2.
d) Theo dôi hoat dng cüa các KCN thuc dja bàn thành ph ThU Du M
thj xã Tan Uyên, thj xA Ben Cat, huyn Bäc Tan Uyên, huyn Bàu Bang.

Diu 3. Chánh Van phông, Tnr&ng các Phông và cáo cá nhân có ten t?i
Diêu 3 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k và thay th Quyt djnh
so 98/QD-BQL ngày 03 tháng 6 nàm 2020.
NoinhIn:
- TTTU, HDND, UBND tinh (dê báo cáo);
- Các S, ban ngành trong tinh (gCri qua email);
- UBND các huyn, thi, thành phô (gCri qua email)
- Lãnh ao Ban;
- Chü dâu ttr KCN;
- Các Phông, Website;
- Luu: VT, Ch.

Q. TRUONG BAN

Nguyn Thinh Trung

