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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2023 của UBND tỉnh về 

Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ và 

Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 

10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi  

Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
___________________ 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2023 của UBND tỉnh 

về Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ và 

Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của 

Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc 

phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, triển khai đồng bộ các nội dung và cụ thể hóa các nhiệm 

vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2023 của UBND tỉnh 

về Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ và 

Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của 

Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc 

phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. 

2. Xác định rõ nội dung công việc, phân công cụ thể đến từng phòng 

chuyên môn, đơn vị thuộc Sở trong công tác tham mưu triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 23/KH-UBND bảo đảm đồng bộ, thiết thực và hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Quán triệt, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị 

về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

tạo sự thống nhất trong nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức về vai 

trò, vị trí và tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
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phòng an ninh của tỉnh Lạng Sơn, góp phần vào sự phát triển chung của vùng. 

Quán triệt việc triển khai các chương trình, đề án, dự án góp phần phát triển 

nhanh, bền vững kinh tế của tỉnh, sớm đưa Lạng Sơn vào nhóm các tỉnh dẫn 

đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, trở thành một trong các cực tăng 

trưởng, trung tâm kinh tế của vùng. 

- Thực hiện: Các phòng chuyên môn,Văn phòng, Thanh tra sở, Trung 

tâm Xúc tiến đầu tư. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các 

ngành, lĩnh vực và liên kết vùng 

2.1. Triển khai rà soát, tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách về 

ưu đãi đầu tư tạo điều kiện, thu hút doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đến 

đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực phát triển kinh tế cửa khẩu, 

khu, cụm công nghiệp, đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo động lực thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách 

đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. 

- Chủ trì: Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Phòng Tổng hợp 

Kinh tế xã hội. 

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo. 

2.2. Tham mưu thành lập Tổ điều phối vùng trung du và miền núi phía 

Bắc giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc, đề xuất, kiến nghị với Hội đồng điều phối 

vùng kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng.  

- Chủ trì: Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

2.3. Hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ và chất lượng; tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt.  

- Chủ trì: Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội. 

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

2.4. Tập trung huy động các nguồn lực, ưu tiên bố trí vốn cho các 

chương trình, dự án lớn có tính liên kết vùng, tác động tích cực lan tỏa thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, 

cụm công nghiệp, hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu, hạ tầng công nghệ thông tin 

đồng bộ, hiện đại và thông minh gắn với phát triển hành lang kinh tế Hà Nội - 
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Bắc Giang - Lạng Sơn - Cao Bằng; bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giáo 

dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ. Bố trí nguồn vốn 

ngân sách nhà nước kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội, thúc 

đẩy hình thức đối tác công tư cho các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, có 

tác dụng liên kết tỉnh với các tỉnh trong vùng. 

- Chủ trì: Phòng Quản lý đầu tư công. 

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo 

2.5. Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm, tham 

mưu thực hiện phân bổ, điều hành kế hoạch vốn đầu tư công phát triển hệ 

thống giao thông liên vùng kết nối với các tỉnh trong vùng và các trung tâm 

kinh tế lớn, đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường tỉnh, đường huyện, các tuyến 

đường giao thông ra các cửa khẩu, các tuyến chính đường nội thị, tuyến 

đường giao thông vành đai của thành phố Lạng Sơn, tạo thành mạng lưới giao 

thông hoàn chỉnh, đồng bộ, hướng tới hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế 

- xã hội. 

- Chủ trì: Phòng Quản lý đầu tư công. 

- Phối hợp: Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Phòng Tổng hợp 

Kinh tế xã hội.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo. 

2.6. Thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư cảng cạn theo 

quy hoạch, các khu vực phát triển dịch vụ logistics đảm nhiệm việc vận 

chuyển, thông quan lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh và trên hành lang kinh tế 

Hà Nội - Lạng Sơn, trên tuyến kết nối ngang một số tỉnh vùng Trung du miền 

núi Bắc Bộ đến cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh. 

- Chủ trì: Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư. 

- Phối hợp: Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Giao thông phê duyệt Quy hoạch 

phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2.7. Phối hợp xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở 

rộng thành phố Lạng Sơn để mở rộng không gian phát triển của thành phố 

Lạng Sơn theo Nghị quyết số 81-NQ/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh.  

- Chủ trì: Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội.  

- Phối hợp: Phòng Quản lý đầu tư công, Phòng Quản lý đầu tư ngoài 

ngân sách. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo. 
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2.8. Phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án phát 

triển đô thị, phát triển nhà ở… Rà soát điều chỉnh, bổ sung, lập mới quy 

hoạch các khu chức năng; quy hoạch các phường, thị trấn, các khu đô thị mới, 

các khu vực cửa khẩu phù hợp với tình hình mới đáp ứng với tình hình phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

- Chủ trì: Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội.  

- Phối hợp: Phòng Quản lý đầu tư công, Phòng Quản lý đầu tư ngoài 

ngân sách. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo. 

3. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững  

3.1. Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai 

đoạn 2021 - 2030, phát triển kinh tế tuần hoàn, khuyến khích các doanh 

nghiệp triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo tiêu chí tăng trưởng 

xanh. Rà soát các phương án công nghệ được sử dụng trong các dự án đầu tư, 

đặc biệt là khi cấp phép hoặc quyết định đầu tư để thực hiện mục tiêu tăng 

trưởng xanh. 

- Chủ trì: Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội.  

- Phối hợp: Phòng Quản lý đầu tư công, Phòng Quản lý đầu tư ngoài 

ngân sách, Phòng Đăng ký kinh doanh. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo. 

3.2. Triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số đánh giá 

năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện (DDCI). Khuyến khích, thúc 

đẩy doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, đồng thời tạo 

điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh hệ thống doanh nghiệp cả về số lượng, 

quy mô, công nghệ và trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh nâng cao 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.  

- Chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh.   

- Phối hợp: Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Phòng Tổng hợp 

Kinh tế xã hội, Thanh tra, Trung tâm Xúc tiến đầu tư. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo. 

3.3. Đổi mới và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, phương thức huy 

động vốn đầu tư để thu hút nguồn lực đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân và 

chọn lọc các dự án có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với yêu cầu phát triển 

nhanh, bền vững của tỉnh.  

- Chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách. 

- Phối hợp: Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội. 
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- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo. 

4. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của Nhân dân 

Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 

năm, hằng năm trong đó lồng ghép các nội dung phát triển văn hóa - xã hội... 

đảm bảo các ngành, lĩnh vực phát triển đồng đều, ổn định. 

- Chủ trì: Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội.  

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo. 

5. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 433/KH-UBND 

ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 

17/8/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 90-CTr/TU, ngày 

26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, 

ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên 

giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 22/4/2022 thực hiện Nghị quyết số 

23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên 

giới đất liền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ trì: Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội. 

- Phối hợp: Các phòng: Quản lý đầu tư công, Quản lý đầu tư ngoài 

ngân sách.  

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo. 

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước 

Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo quy định, làm tốt công tác quy 

hoạch cán bộ, thực hiện cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức gắn với vị trí 

việc làm, sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác, phù hợp với vị trí việc làm; thực 

hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ thường xuyên bảo đảm quy định, gắn với 

mục tiêu chung về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nghiên cứu, 

triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, 

hiệu quả hoạt động của cơ quan trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ 

khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin. Rà soát đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi 

dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước với đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý các cấp bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự chuyển 

giao, kế thừa chặt chẽ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng 

công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung vào 

cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 
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chính, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; thực hiện tốt văn hóa, đạo 

đức công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khi có sai phạm.  

- Chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư. 

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai đến 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động, tổ chức thực hiện tốt các nội 

dung theo kế hoạch, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở đối với các nhiệm 

vụ được giao đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ đề ra.  

2. Giao Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội chủ trì, phối hợp với Tổ Công 

tác của Ban Giám đốc theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đánh giá kết quả thực hiện, 

tổng hợp báo cáo khi có yêu cầu. 

3. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các 

phòng, đơn vị thuộc sở chủ động tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung các 

nhiệm vụ. 

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, TT XTĐT; 

- Tổ Công tác BGĐ; 

- Lưu: VT, THKTXH. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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