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KẾ HOẠCH 
Khảo sát thông tin, tình hình hoạt động, phát triển của các dự án đầu tư 

ngoài ngân sách trên địa bản tỉnh Lạng Sơn 
 
 

Thực hiện Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 27/3/218 của UBND tỉnh 

phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí xúc tiến đầu tư năm 2018; căn cứ 

chương trình công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018. Sở Kế hoạch và 

Đầu tư ban hành Kế hoạch khảo sát thông tin, tình hình hoạt động, phát triển của 

các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bản tỉnh Lạng Sơn, nội dung như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Kế hoạch 

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến     

đầu tư; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ 

về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định 

hướng đến năm 2020; và Chương trình hành động số 13/CTr-UBND ngày 

28/02/2017 thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; 

Để tìm hiểu nhu cầu đầu tư, nhu cầu về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, 

... của doanh nghiệp, nhà đầu tư giúp cơ quan quản lý nhà nước để năm bắt được 

những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư trong thực hiện dự án, từ đó 

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách về đất đai, xây dựng, môi 

trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan tạo 

thuận lợi cho doanh nghiệp; rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, 

sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và 

quyền kinh doanh của doanh nghiệp; Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ 

trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các 

doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.  



2 
 

II. Nội dung Kế hoạch 

1. Mục đích  

Khảo sát tình thông tin, tình hình hoạt động, phát triển của các dự án 

đầu tư ngoài ngân sách trên địa bản tỉnh Lạng Sơn; kế hoạch phát triển trong 

những năm tới; những khó khăn vướng mắc và tìm hiểu nhu cầu về chính 

sách cải cách thủ tục đầu tư, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư... của doanh 

nghiệp, nhà đầu tư. Để xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động đầu tư, cung cấp 

thông tin cho các nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án tại tỉnh Lạng Sơn, giúp cơ 

quan quản lý nhà nước nắm bắt được những khó khăn vướng mắc của các nhà 

đầu tư trong thực hiện dự án. 

2. Đối tượng: Chủ đầu tư dự án, Giám đốc doanh nghiệp đầu tư dự án, 

Giám đốc quản lý dự án cảu doanh nghiệp;  Trưởng ban quản lý dự án cảu 

doanh nghiệp. (Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo). 

3. Nội dung  

Tiến hành phỏng vấn trực tiếp đại diện chủ đầu tư dự án theo nội dung 

Phiếu điều tra kèm theo Kế hoạch này; khảo sát thực tế hiện trường dự án 

4. Thời gian: Từ 01/5/2018 đến 09/7/2018 (Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm 

theo). 

5. Thành phần tham gia Đoàn khảo sát 

a) Thành phần Đoàn khảo sát 

- Ông Dương Thời Cán, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Trưởng đoàn ; 

- Ông Phùng Đức Vinh, Phó trưởng phòng Thông tin Xúc tiến đầu tư, 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thành viên. 

- Ông Lương Anh Tuấn, Trưởng phòng Hành chính, Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư, thành viên. 

- Ba Nguyễn Hồng Hạnh, cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thành viên. 

- Ông Sầm Quảng Đại, Cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, lái xe 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Đoàn khảo sát có trách nhiệm thực hiện khảo sát thông tin, tình hình 

hoạt động, phát triển của các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bản tỉnh 
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Lạng Sơn theo nội dung kế hoạch nêu trên; tổng hợp phiếu khảo sát, báo cáo kết 

quả khảo sát về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành viên Đoàn khảo sát chủ động bố trí thời gian tham gia, chịu sự 

phân công của Trưởng Đoàn tại mỗi cuộc khảo sát. 

2. Đề nghị các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án cử cán bộ đầu mối 

tham gia trả lời khảo sát, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ khảo sát 

tại dự án./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (B/c); 
- Chủ đầu tư các dự án (theo danh sách kèm theo); 
- Thành viên Đoàn khảo sát; 
- Lưu: VT, TTXTĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 
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