
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 16 /KH-SKHĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày  17  tháng 01 năm 2023 

                 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 
 

Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế 

hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 04 nhiệm 

vụ trọng tâm trong năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư được Chủ tịch UBND 

tỉnh giao tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/01/2023; kịp thời tháo gỡ các 

khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo 

hoàn thành có chất lượng, đáp ứng thời gian thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Từng nhiệm vụ được cụ thể hóa, xác định rõ các nội dung, công việc phải 

thực hiện, thời gian hoàn thành; phòng chuyên môn và công chức chủ trì, phối 

hợp chịu trách nhiệm thực hiện, lãnh đạo sở trực tiếp chỉ đạo. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ 1: Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thông qua Cổng 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

- Thông báo trên trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư về 

việc tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Phối hợp với Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hội, chi hội doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh tuyên truyền về về tiện ích của việc đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng, yêu cầu của việc chuyển đổi số, hướng tới việc đăng ký doanh nghiệp 

thực hiện hoàn toàn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: 

hoàn thành trong tháng 2/2023. 

- Thực hiện Ký Thỏa thuận hợp tác triển khai thí điểm đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng tại các cửa hàng Viettel trên địa bàn tỉnh giữa Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và Viettel Lạng Sơn: hoàn thành trong tháng 2/2023. 
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 - Hỗ trợ trực tiếp: khi có người đăng ký doanh nghiệp đến Trung tâm 

phục vụ hành chính công thực hiện thủ tục nộp hồ sơ bản giấy, công chức của 

Sở thường trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh có trách nhiệm 

hỗ trợ việc mở tài khoản và hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ qua mạng: thực hiện 

thường xuyên. 

- Hỗ trợ trực tuyến: Theo địa bàn phụ trách, công chức Phòng Đăng ký 

kinh doanh, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp qua Untraview và Teamview để các cá 

nhân thực hiện thủ tục đăng ký mở tài khoản đăng nhập và hỗ trợ xử lý khi gặp 

khó khăn trong các vấn đề về thao tác nhập thông tin cũng như tải các tài liệu 

theo quy định lên hệ thống cho đến khi hoàn thành nộp được hồ sơ vào Phòng 

Đăng ký kinh doanh: thực hiện thường xuyên  

- Kết quả thực hiện: đến hết tháng 12/2023 đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp nộp qua mạng đạt 95%. 

 - Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở: Dương Thị Hoan.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

2. Nhiệm vụ 2: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Tham mưu ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành dự thảo 

trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 6/2023. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Hà Mạnh 

Cường.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

3. Nhiệm vụ 3: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả 

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về một số 

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

- Kế hoạch triển khai Nghị quyết: 

(1) Hướng dẫn, đồng hành, hỗ trợ Nhà đầu tư nhận hỗ trợ sau đầu tư:  

+ Hỗ trợ tối thiểu 02 dự án chợ nông thôn thực hiện các thủ tục để đủ điều 

kiện hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết 16/2022/NQ-

HĐND. Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2023. 

+ Hỗ trợ tối thiểu 10 Nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND. Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2023. 

(2) Tham mưu ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Nghị 

quyết 16/2022/NQ-HĐND. Thời gian thực hiện: Quý I/2023. 
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  - Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở: Hà Mạnh Cường.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Trung tâm 

xúc tiến đầu tư. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

4. Nhiệm vụ 4: Tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, phấn đấu tăng cả thứ hạng và điểm số của tỉnh; thực hiện kế hoạch 

phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã theo đúng mục tiêu, lộ trình, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

4.1. Tham mưu ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện 

hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, phấn đấu tăng cả thứ hạng và điểm số của tỉnh, hoàn thành 

dự thảo trong tháng 4/2023 

4.2. Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã theo lộ trình, 

mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hoàn thành 

trong tháng 2/2023. 

4.3. Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan dự thảo 

Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành 

và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2023 đảm bảo hiệu quả, thiết thực 

hoàn thành dự thảo trong tháng 2/2023. 

4.4. Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các cơ quan triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ được phân công theo Kế hoạch số 230/KH-UBNDngày 21/11/2021 của 

UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TU ngày 23/8/2021 về cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn  

  - Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Các Phó Giám đốc Sở: Phùng Thị Thanh 

Nga, Dương Thị Hoan.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh: mục 4.1, 4.2, 4.4; Trung 

tâm xúc tiến đầu tư: mục 4.3 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đồng chí Lãnh đạo Sở theo phân công tập trung chỉ đạo, đôn đốc, 

đảm bảo hoàn thành 04 nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh. 

2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc theo nhiệm vụ được giao, nhất là 

các phòng chủ trì tham mưu thực hiện phải bám sát kế hoạch, chỉ đạo cụ thể, 

phân công công chức, viên chức tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian, chất 

lượng. Kịp thời báo cáo lãnh đạo sở những khó khăn, vướng mắc phát sinh để có 

hướng chỉ đạo thực hiện. 

3. Các phòng được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệm chủ động phối 

hợp với Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc; giao Văn phòng Sở theo 
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dõi, đôn đốc thực hiện: Định kỳ hằng tuần, hàng tháng tổng hợp kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện của các phòng phục vụ họp giao ban, báo cáo Giám đốc để chỉ đạo. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế sẽ có điều 

chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ trong các kế hoạch cụ thể của từng nhiệm vụ trọng 

tâm cho phù hợp, hiệu quả./. 
 

  Nơi nhận:                                                            
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải lên Trang  

Thông tin của Sở);    

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vũ Hoàng Quý 
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