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QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

 thực hiện của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 ban 
hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 
57/SKHĐT-THQH ngày 14 tháng 01 năm 2019 và yêu cầu nhiệm vụ của        
Ủy ban nhân dân tỉnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 3; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;                                        
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (PT).                                              

CHỦ TỊCH   
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(kèm theo Quyết định số  242  /QĐ-UBND ngày 30 /01/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh) 

 

1. Xây dựng kịp thời, đảm bảo chất lượng và thời gian trình UBND tỉnh 
các dự thảo báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công tháng, quý, 
6 tháng, cả năm bảo đảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực, có tính khả 
thi. Phấn đấu hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng từ 95% trở lên nhiệm vụ 
UBND tỉnh giao.  

2. Hoàn thành công tác tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
nhiệm vụ quy hoạch, lựa chọn tư vấn, triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 
thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. 

3. Hoàn thành việc tham mưu xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy 
mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. 

4. Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
năm 2019. 

5. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính 
sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

6. Hoàn thành việc tham mưu xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp 
tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025. 

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư, 
thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý; nâng cao chất 
lượng, tiến độ thẩm định các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách nhà nước, dự 
án theo hình thức đối tác công tư 

8. Tiếp tục Triển khai thực hiện dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn 
diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn” - Tiểu dự 
án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đảm bảo theo 
kế hoạch. Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành một số hạng mục của dự án đầu tư Quần 
thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Triển khai một số dự án đầu tư nhà 
ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách, thu hút được 2 - 3 dự án đầu tư theo 
hình thức đối tác công tư (PPP). 
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