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KẾ HOẠCH  

Khảo sát, lấy ý kiến các cơ quan, doanh nghiệp 

về chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đang nghiên cứu, xây dựng các cơ 
chế chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để các cơ chế chính 
sách của tỉnh được ban hành đảm bảo các quy định của pháp luật, đáp ứng được 
nhu cầu của các doanh nghiệp và vận hành đi vào cuộc sống; Sở Kế hoạch và 
Đầu tư xây dựng Kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến các cơ quan, doanh nghiệp về 
chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH KHẢO SÁT 

1. Mục đích: Khảo sát thông tin, nhu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, 
nhà đầu tư về các chính sách hỗ trợ đầu tư khi đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh 
Lạng Sơn. Đề xuất xây dựng ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư 
phù hợp thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

2. Đối tượng khảo sát, lấy ý kiến:  

- UBND các huyện, thành phố tỉnh Lạng Sơn (Lãnh đạo UBND các 
huyện, thành phố; Trưởng phòng các đơn vị có liên quan; 5-10 doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn các huyện, thành 
phố) 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 5- 10 
đại diện doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh do 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lựa chọn). 

3. Nội dung: Lấy ý kiến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư về các khó 
khăn vướng mắc khi đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn; các giải pháp, đề xuất các chính 
sách hỗ trợ đầu tư.  

4. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian tiến hành khảo sát: Dự kiến từ 17/3/2022 đến 26/3/2022  

- Địa điểm: Trụ sở UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh.  

(Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có Giấy mời sau). 

5. Thành phần Đoàn khảo sát 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trưởng đoàn. 

- Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị Quyết (Quyết định số 15/QĐ-
SKHĐT ngày 18/01/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư); 

 (Chi tiết theo Phụ lục kèm theo). 
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ soạn thảo Nghị quyết: 

-  Xây dựng Kế hoạch, nội dung, chương trình, thời gian của Đoàn khảo 
sát; Chuẩn bị nội dung, chương trình, điều kiện làm việc Đoàn khảo sát. 

- Các thành viên Tổ soạn thảo: Chủ động bố trí thời gian tham gia làm việc 
theo Kế hoạch; Tổng hợp các ý kiến tham gia; đề xuất cơ chế chính sách thuộc 
lĩnh vực được phân công.  

- Các đồng chí được phân công tham gia làm việc theo kế hoạch khảo sát 
có trách nhiệm Báo cáo kết quả nội dung cuộc làm việc, tổng hợp nhu cầu đề xuát 
chính sách của các đơn vị được khảo sát.  

2. Trân trọng đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân 
tỉnh cử cán bộ tham gia cùng Đoàn khảo sát và tham gia ý kiến tại các cuộc 
khảo sát. 

3. UBND các huyện, thành phố:  

- Kết quả việc triển khai một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa 
bàn trong thời qua, những khó khăn, vướng mắc; những lợi thế và khó khăn của 
địa phương trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn; đề xuất các 
cơ chế chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư và các giải pháp trong thời gian tới. 

- Lựa chọn một số doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tham gia làm 
việc với Đoàn khảo sát và bố trí phòng giúp phòng họp như Kế hoạch kèm theo.  

4. Trân trọng đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh  

- Lãnh đạo Doanh nghiệp sắp xếp, bố trí thời gian làm việc với Đoàn khảo 
sát; lựa chọn và mời giúp 5-10 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho các 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

- Cho ý kiến về những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình 
triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; đánh 
giá hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư trong thời gian qua; so sánh các 
tỉnh lân cận (nếu có); Đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư của doanh 
nghiệp và nhu cầu của các đối tác, bạn hàng đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các cơ quan, UBND các huyện, 
thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, Thành phố;  

- Ban KTNS (HĐND tỉnh); 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Tổ soạn thảo Nghị Quyết;  

- Văn phòng Sở (bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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