
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29 /CTr-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  03 tháng  02 năm 2023 

 

 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Tháng 02 năm 2023 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây 

dựng chương trình công tác tháng 02 năm 2023, như sau: 

1. Lĩnh vực Tổng hợp kinh tế xã hội  

1.1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023. 

1.2. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 

và 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023. 

1.3. Dự thảo Báo cáo tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu 

vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án Kế 

hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 

1.4. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2. Lĩnh vực Đầu tư công  

2.1. Dự thảo Báo cáo giám sát, tổng thể đầu tư năm 2022; Báo cáo tình 

hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 

2022. 

2.2. Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu 

Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. 

2.3. Dự thảo báo cáo đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 sang năm 2023. 

2.4. Dự thảo báo cáo rà soát tham mưu điều chỉnh Kế hoạch 77/KH-

UBND ngày 02/4/2021 thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 

06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng kinh tế - xã 

hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp. 

2.5. Xây dựng kế hoạch của Sở kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ được giao, dự toán 

được phân bổ. 
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2.6. Tiếp tục hoàn thành thẩm định chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu 

tư năm 2023; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án, công trình theo đúng 

quy định.  

3. Lĩnh vực Đầu tư ngoài ngân sách  

3.1. Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tổng kết 35 năm công tác thu hút 

đầu tư nước ngoài. 

3.2. Dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về đánh giá những 

khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách thuộc 

trường hợp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến theo Quy định số 

1902-QĐ/TU. 

3.3. Trình UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn quy trình thủ tục đầu tư các 

dự án đầu tư ngoài ngân sách theo Luật Đầu tư. 

3.4. Tham mưu triển khai nhiệm vụ Hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3.5. Tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình triển khai và hoạt động của một số 

dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

3.6. Tiếp tục thẩm định các dự án đầu tư đang theo dõi, và các dự án nộp 

mới trong tháng đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng thẩm định. 

4. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh  

4.1. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân dịp đầu 
xuân năm 2023; chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Lãnh đạo tỉnh với các 

hợp tác xã trong đầu tháng 3/2023. Tổng hợp những khó khăn vướng mắc của 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 

4.2. Tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, hợp tác xã có khó khăn 

vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành. 

4.3. Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình quản lý nhà nước đối 

với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2022. 

4.4. Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động 

của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW. 

5. Lĩnh vực Thanh Tra 

5.1. Tổng hợp, thu thập thông tin việc chấp hành các quy định pháp luật 

về phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền, trách nhiệm 

của thành phố Lạng Sơn. 

5.2. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. 

5.3. Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi 

thường nhà nước năm 2023. 
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5.4. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng 02/2023 về công tác thanh tra, kiểm 

tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 

5.5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất; nhận 

và xử lý kịp thời khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 

cáo. 

6. Công tác Văn phòng  

6.1. Chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 60- 
NQ/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách 
hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 
249/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính Nhà 
nước tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 phục vụ Đoàn Giám sát theo Kế 
hoạch số 1247/KH-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND tỉnh về thực hiện 
Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023. 

6.2. Triển khai thực hiện các nội dung liên quan về công tác cán bộ, rà 

soát, đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng. Hoàn thành tuyển dụng viên chức, báo 

cáo Sở Nội vụ theo quy định. Triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2022-2025 (2023-2026) năm 2023. 

Xây dựng Kế hoạch và chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng. 

6.3. Xây dựng kế hoạch khắc phục Chỉ số cái cách hành chính bị đánh giá 

thấp năm 2022. 

6.4. Dự thảo Xây dựng báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ tháng 

3/2021; thông báo kết luận giao ban tháng 02/2021. 

6.5. Xây dựng các Chương trình, kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu của cơ 

quan cấp trên. 

7. Hoạt động Trung tâm Xúc tiến đầu tư  

7.1. Tham mưu Xây dựng Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực 

cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2023. 

7.2. Phối hợp với các sở ban ngành liên quan, UBND các huyện thành 

phố hỗ trợ nhà đầu tư thủ tục đầu tư theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn liên ngành số 

1889/HĐLN-HTĐT ngày 14/9/2022. 

7.3. Phối hợp rà soát, điều chỉnh danh mục dự án thu hút đầu tư đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 2222/QĐ-UBND  ngày 13/11/2021 theo điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố đã được phê duyệt. 

7.4. Tiếp tục tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp và dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu; phối 
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hợp khai thác hiệu quả đường dây nóng của Sở trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

7.5.  Thực hiện tư vấn đăng ký doanh nghiệp, dự án đầu tư khi có yêu cầu. 

8. Tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, các đồng chí Phó Giám đốc Sở 

thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao, 

bảo đảm chất lượng và thời gian theo yêu cầu. 

Trưởng các phòng, đơn vị tiếp tục chủ động rà soát các nhiệm vụ được 

giao có thời hạn, tránh bỏ sót nhiệm vụ; tham mưu triển khai, phối hợp chặt chẽ 

với các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được giao. 

Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tổng hợp theo dõi 

nhiệm vụ được giao có thời hạn của các phòng, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở đôn 

đốc, chỉ đạo; các phòng để chậm muộn phải giải trình rõ nguyên nhân khách 

quan, chủ quan, trách nhiệm của cá nhân được giao thực hiện./. 

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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