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CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 

_____________________  
 

Căn cứ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;   

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chương trình công tác năm 2018; với 
các nội dung như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện: 

1. Tham mưu kịp thời, đảm bảo chất lượng và thời gian các báo cáo kinh 
tế - xã hội tháng, quý, năm 2018 của UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019 đảm bảo thời gian. 

2. Tham mưu triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, 
định hướng đến năm 2050. 

3. Tham mưu xây dựng chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. 

4. Hoàn thành sáp nhập phòng chuyên môn theo đề án được duyệt; kiện 
toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư; tham mưu 
cho UBND tỉnh ban hành danh mục thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh giai đoạn 
2018-2020. 

5. Làm tốt công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thành lập mới 550 
doanh nghiệp trở lên. 

6. 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 kế hoạch.  

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư, 
thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn 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 vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. 

8. Tham mưu xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng – Lạng Sơn (hoàn thành Quý III/2018). 

9. Hoàn thành 100% các cuộc Thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã xác định. 
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10. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành 
chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn, Trung 
tâm XTĐT; phấn đấu ít nhất 85% hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 
các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng 
cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

S 
TT 

Nhiệm vụ Người chỉ đạo 
Đơn vị 

thực hiện 

Thời gian 
hoàn 
thành 

 Tháng 01    

1 Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về những giải 
pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2018 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

03/1/2018 

2 Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm 
năm 2018, nhiệm vụ năm 2018 cho Ban Chỉ đạo 
các dự án trọng điểm 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường 

Đấu thầu, 
TĐGSĐT 

05/1/2018 

3 Trình UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra và ban 
hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng 
cơ bản năm 2018 

PGĐ 
Hà Mạnh Cường 

Đấu thầu, 
TĐGSĐT 

20/1/2018 

4 Trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế 
điều hành và danh mục dự án trọng điểm năm 2018 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường 

Đấu thầu, 
TĐGSĐT 

30/1/2018 

5 Xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng 
năm 2018 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường 

 Văn phòng 
Sở 

30/1/2018 

6 Dự thảo báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, 
nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

20/1/2018 

 Tháng 02    

1 Dự thảo báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 
và 2 tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

20/2/2018 

2 Dự thảo Báo cáo đấu thầu năm 2017 của UBND 
tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường 

Đấu thầu, 
TĐGSĐT 

10/2/2018 

3 Dự thảo Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của 
UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường 

Đấu thầu, 
TĐGSĐT 

25/2/2018 

4 Chuẩn bị các nội dung, công việc phục vụ tổ chức 
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân 2018   

PGĐ Sở Phùng 
Thị Thanh Nga 

Đăng ký 
kinh doanh 

28/2/2018 

5 Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề 
nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh 

(trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 2) 

  PGĐ Sở 
Lê Văn Thắng 

  Doanh 
nghiệp 
KTTTTN 

  
10/2/2018 

 Tháng 03    

1 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát  Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 5/3/2018 
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triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 
quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 ((trình 
kỳ họp UBND tỉnh tháng 3) 

QH 

2 Dự thảo Đề án điều chỉnh phạm vi Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (trình kỳ họp UBND 
tỉnh tháng 3) 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

10/3/2018 

3 Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp 
nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 
- 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (trình kỳ họp 
UBND tỉnh tháng 4) 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường 

 Kinh tế 
ngành 

25/3/2018 

4 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các dự án 
trọng điểm Quý I/2018 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường 

  Đấu thầu, 
TĐGSĐT 

30/3/2018 

5 Tổng hợp báo cáo và công bố kết quả DDCI Lạng 
Sơn năm 2017 

PGĐ Sở Phùng 
Thị Thanh Nga 

Đăng ký 
kinh doanh 

31/3/2018 

 Tháng 4    

1 Dự thảo báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 
và 4 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 
(trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 4) 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

20/3/2018 

2 Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về 
cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường 

 Kinh tế 
ngành 

 Trong 
tháng 
4/2018 

3 Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về 
phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công của 
UBND huyện Văn Lãng 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Thanh tra 
Sở 

30/4/2018 

4 Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Trình cuộc họp 
UBND tỉnh tháng 5; Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
kỳ 32, tháng 6; trình Ban Chấp hành). 

PGĐ Sở 
Lê Văn Thắng 

Doanh 
nghiệp 
KTTTTN 

20/4/2018 

 Tháng 5    

1 Dự thảo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện 
các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; 
nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2018 (Trình 
cuộc họp UBND tỉnh tháng 5; Trình Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ kỳ 32, tháng 6; trình Ban Chấp hành). 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

5/5/2018 

2 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu 
tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 
tháng cuối năm 2018 (Trình cuộc họp UBND tỉnh 
tháng 5; Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 32, tháng 
6; trình Ban Chấp hành). 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

5/5/2018 

3 Dự thảo báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 
và 5 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

20/5/2018 
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(trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 5) 

4 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ 
trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các 
nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh năm 2018 (Trình cuộc họp UBND tỉnh tháng 
5) 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

15/5/2018 

5 Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án, chỉ tiêu kế 
hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018 
(Trình cuộc họp UBND tỉnh tháng 5) 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

15/5/2018 

6 Báo cáo xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của 
cử tri tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

20/5/2018 

7 Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và 
dự toán xây dựng Quy hoạch Quy hoạch tỉnh Lạng 
Sơn thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

30/5/2018 

 Tháng 6    

1 Tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo về phát triển kinh 
tế - xã hội 6 tháng đầu năm,  2018; Báo cáo tình 
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 
năm 2018; các nghị quyết của HĐND tỉnh về một 
số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện 
các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh năm 2018; Bổ sung danh mục dự án, 
chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 
2018 (phục vụ kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 
32, tháng 6; trình Ban Chấp hành  HĐND giữa 
năm 2018). 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

Theo thời 
gian các 
kỳ họp 

2 Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết 
quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa 
– xã hội 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm năm 2018 

PGĐ Sở Phùng 
Thị Thanh Nga 

Khoa giáo - 
Văn xã 

10/6/2018 

3 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các dự án 
trọng điểm 6 tháng đầu năm 2018 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường 

  Đấu thầu, 
TĐGSĐT 

30/6/2018 

4 Triển khai xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 
lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng Quy hoạch Quy 
hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, định 
hướng đến năm 2050 

 Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Tổng hợp, 
QH 

30/6/2018 

5 Hướng dẫn, triển khai công tác xây dựng kế hoạch 
phát triển KT-XH năm 2019 và Kế hoạch đầu tư 
công năm 2019  đến các sở, ban, ngành và Ủy ban 
nhân dân cấp huyện. 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

30/6/2018 

 Tháng 7    

1 Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh 
tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 
tháng 8 năm 2018 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

20/7/2018 

2 Tham mưu tổ chức chương trình Lãnh đạo tỉnh đối PGĐ Sở Phùng Đăng ký Trong 



5 
 

thoại doanh nghiệp, HTX 6 tháng đầu năm 2018 và 
Dự thảo thông báo kết luận Chủ tịch UBND tỉnh kết 
quả hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại doanh nghiệp 6 
tháng đầu năm 2018 

Thị Thanh Nga kinh doanh tháng 
7/2018 

3 Dự thảo Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của 
UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường 

  Đấu thầu, 
TĐGSĐT 

25/7/2018 

4  Hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch phát triển 
KT-XH năm 2019 Báo cáo Thường trực HĐND và 
gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

20/7/2018 

5   Hoàn thành công tác xây dựng Kế hoạch đầu tư 
công năm 2019 (lần 1) Báo cáo Thường trực 
HĐND và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

20/7/2018 

6 Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về 
quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng do Sở Lao 
Động, Thương Binh và Xã Hội làm chủ đầu tư 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Thanh Tra 
Sở 

30/7/2018 

 Tháng 8    

1 Dự thảo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện 
các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm; 
nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 (trình kỳ họp 
UBND tỉnh tháng 8; Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
kỳ 35, tháng 9; trình Ban Chấp hành).  

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

15/8/2018 

2 Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh 
tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 
tháng 9 năm 2018 (trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 
8) 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

15/8/2018 

3 Tiếp tục Hoàn thiện kế hoạch phát triển KT-XH và 
Kế hoạch đầu tư công năm 2019 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

 

 Tháng 9    

1 Hoàn thành công tác xây dựng Kế hoạch đầu tư 
công năm 2019 (lần 2) Báo cáo Thường trực 
HĐND và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

5/9/2018 

2 Tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo về tình hình 
và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 
9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 
2018 ( Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 35, tháng 
9; trình Ban Chấp hành). 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

Theo thời 
gian các 
kỳ họp 

3 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các dự án 
trọng điểm 9 tháng đầu năm 2018 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường 

  Đấu thầu, 
TĐGSĐT 

30/9/2018 

4 Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về 
phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công của 
UBND Thành phố Lạng Sơn 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

 Thanh Tra 
Sở 

Trong 
tháng 9 

 Tháng 10    

1 Dự thảo (bước 1) Báo cáo về tình hình và kết quả Giám đốc Sở Tổng hợp, 15/10/ 
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thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế 
- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; 
mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 

Dương Công Vĩ QH 2018 

2 Dự thảo (bước 1) Báo cáo tình hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư công năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 
2019 (trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 10) 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

15/10/ 

2018 

3 Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - 
xã hội tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 
tháng 11 năm 2018 (trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 
10) 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

20/10/ 

2018 

 Tháng 11    

1 Dự thảo Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ 
họp thứ  bảy HĐND tỉnh khóa XVI. 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

Theo thời 
gian yêu 
cầu 

2 Dự thảo lần 2 Báo cáo về tình hình và kết quả thực 
hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; mục 
tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 ( trình cuộc họp 
UBND tỉnh tháng 11; Trình lần 2 Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ kỳ 38, tháng 12; trình Ban Chấp hành; 
trình kỳ họp HĐND cuối năm).   

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

 Theo thời 
gian các 
kỳ họp 

3 Dự thảo lần 2 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 
đầu tư công năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019 
(trình cuộc họp UBND tỉnh tháng 11; Trình lần 2 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 38, tháng 12; trình Ban 
Chấp hành; trình kỳ họp HĐND cuối năm).   

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

Theo thời 
gian các 
kỳ họp 

4 Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - 
xã hội tháng 11 và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 
tháng 12 năm 2018 (trình cuộc họp UBND tỉnh 
tháng 11; trình kỳ họp HĐND cuối năm) 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

20/11/ 

2018 

5 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm 
vụ  kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019. (trình 
cuộc họp UBND tỉnh tháng 11; trình kỳ họp HĐND 
cuối năm) 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

20/11/ 

2018 

6 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư 
công năm 2019 (trình cuộc họp UBND tỉnh tháng 
11; trình kỳ họp HĐND cuối năm) 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

20/11/ 

2018 

7 Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết 
quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa 
– xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm năm 
2019 

PGĐ Sở Phùng 
Thị Thanh Nga 

 Khoa giáo -
Văn xã 

25/11/201
8 

 Tháng 12    

1 Chuẩn bị các nội dung triển khai giao Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 
2019 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

30/12/ 

2018 

2 Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về những giải Giám đốc Sở Tổng hợp, 30/12/ 
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pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2019   

Dương Công Vĩ QH 2018 

3 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các dự án 
trọng điểm năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 cho Ban 
Chỉ đạo các dự án trọng điểm 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

30/12/ 

2018 

4 Xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua khen 
thưởng năm 2018, kế hoạch công tác thi đua khen 
thưởng năm 2019 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường  

Văn phòng 
Sở  

30/12/ 

2018 

5 Đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và xây dựng 
Chương trình công tác năm 2019 của Sở 

Giám đốc Sở 
Dương Công Vĩ 

Tổng hợp, 
QH 

30/12/ 

2018 

6 Tổ chức tổng kết công tác năm 2018, đánh giá phân 
loại công chức, bình xét, thi đua khen thưởng; tổ 
chức Hội nghị công chức, viên chức 2018 

PGĐ Sở 
Hà Mạnh Cường  

Văn phòng 
Sở  

30/12/ 

2018 

III. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN: Các phòng, Trung tâm xúc tiến 
đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được 
giao. 

IV. Tổ chức thực hiện. 
1. Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 của Sở và chức năng nhiệm 

vụ của phòng chuyên môn, yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn, Giám đốc 
Trung tâm XTĐT lập kế hoạch công tác của phòng, đơn vị phụ trách, phân công 
nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức; chủ động phối hợp với các phòng 
chuyên môn, các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết các công việc được 
giao đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn quy định. 

2. Các Phó Giám đốc Sở chủ động giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng 
thuộc lĩnh vực theo dõi phụ trách, tổ chức triển khai nhiệm vụ đảm bảo chất 
lượng, hiệu quả, đúng thời gian đề ra. 

3. Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng Tổng hợp, quy hoạch có 
trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Tổng hợp đánh giá kết 
quả thực hiện nhiệm vụ gắn với việc đánh giá phân loại công chức vào dịp tổng 
kết cuối năm. 

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, công việc phát 
sinh và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sẽ có sự điều chỉnh, phân công cho phù 
hợp./. 

 Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c);  
- Các Sở, ban, ngành (phối hợp); 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 

 
          Đã ký 

- Các Phòng NV, TTXTĐT;  
- Lưu: VT, THQH.  
            Dương Công Vĩ 
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