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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Châu Đốc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND
ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc)
Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban
nhân dân thành phố Châu Đốc; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành
phố thực hiện các hoạt động về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ cơ chế, chính sách cho các
doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư vào thành phố theo quy định của
pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
các doanh nghiệp và nhà đầu tư vào thành phố; Thông tin quảng bá danh mục các dự
án, mời gọi đầu tư hàng năm theo quy hoạch, quản lý và phát triển các khu dân cư
vượt lũ, hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thực hiện các
dự án đầu tư theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Châu Đốc có tư cách pháp nhân, con
dấu và tài khoản riêng; Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế
viên chức của UBND thành phố theo quy định pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Giúp UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch 05 năm, hàng năm
về xúc tiến đầu tư của thành phố; Chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch, chương trình
xúc tiến đầu tư của thành phố đã được phê duyệt
2. Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của nhà đầu tư
trong hoạt động đầu tư vào thành phố, báo cáo UBND thành phố trình cơ quan có
thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.
3. Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân (tạm gọi là nhà đầu
tư) thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến đầu tư dự án trong thời gian ngắn
nhất, đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm giúp nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh
doanh tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu
tư trên các lĩnh vực tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.
4. Thu hút nguồn lực đầu tư thông qua chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã
hội và công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, các chính sách khuyến
khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố.

