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Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019; Nghị quyết số 77-NQ/TU 
ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây 
dựng kế hoạch thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 08 nhiệm 
vụ trọng tâm trong năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao 
tại Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 30/01/2019; kịp thời tháo gỡ các khó 
khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức 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. Xây dựng kịp thời, đảm bảo chất lượng và thời gian trình UBND 
tỉnh các dự thảo báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 
tháng, quý, 6 tháng, cả năm bảo đảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát 
thực, có tính khả thi. Phấn đấu hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng từ 
95% trở lên nhiệm vụ UBND tỉnh giao.  

(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 2019 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2019. 



 2 

(2) Dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng năm 
2019 (không bao gồm các báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng và cả năm) 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành, trình Giám đốc sở chậm nhất ngày 20 
hằng tháng). 

 (3) Dự thảo Báo cáo đánh giá tổng thể giám sát đầu tư năm 2018. 

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

- Chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế ngành. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2019. 

(4) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2019. 

 (5) Dự thảo: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm Quý I năm 
2019; Báo cáo các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh năm 2018. 

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

- Chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế ngành. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn và các cơ quan liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trước 10/4/2019. 

 (6) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm Quý II năm 
2019. 

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

- Chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế ngành. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn và các cơ quan liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2019. 

(7) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019. Dự 
thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực 
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hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 
năm 2019. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 - 7/2019. 

(8) 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 2019; Tờ trình của UBND tỉnh và 
Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 
2019; Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự án, chỉ tiêu kế hoạch 
vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2019. 

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

- Chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế ngành. 

- Phối hợp thực hiện: các phòng chuyên môn thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Tháng  5-6/2019. 

(9) Dự thảo 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 2019. 

- Phó Giám đốc Sở Hà Mạnh Cường chỉ đạo. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Khoa giáo, Văn xã. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019. 

(10) Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 
2020 (lần 1) 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2019. 

(11) Xây dựng kế hoạch và đầu tư công năm 2020 

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

- Đơn vị thực hiện: Kinh tế ngành. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7-10/2019. 

 (12) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý IV năm 2019  
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- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 - 9/2019. 

(13) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quý III 
năm 2019. 

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

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn và các cơ quan liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2019 

(14) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 - 12/2019. 

 (15) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 
2019, dự kiến kế hoạch năm 2020. Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019. 

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

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 10-12/2019 

 (16) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm năm 
2019, nhiệm vụ năm 2020 cho Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm. 

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

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn và các cơ quan liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 11-12/2019 

 (17) 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 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 
năm 2020. 
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- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở  Hà Mạnh Cường.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Khoa giáo - Văn xã. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 11-12/2019 

(18) 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 2019. Chuẩn bị các nội dung triển khai kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. 

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2019. 

(19) Các báo cáo chuyên đề khác liên quan khi được cấp thẩm quyền giao. 

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc các Phó Giám đốc sở. 

- Chủ trì thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu được giao. 

Yêu cầu: Trưởng các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tham 
mưu thực hiện phải chủ động, có kế hoạch cụ thể, xác định từng bước công việc 
để tập hợp tư liệu, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng đề 
cương, chuẩn bị báo cáo. Chủ động tham mưu xây dựng văn bản đề nghị các cơ 
quan, đơn vị có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin. Các báo cáo ngoài tổng 
hợp thông tin, tình hình, kết quả thực hiện cần phải có phân tích, đánh giá, nhận 
định, dự báo tình hình, bối cảnh, chỉ rõ được nguyên nhân những hạn chế, yếu 
kém để xác định được nhiệm vụ, mục tiêu thời gian tới. Việc dự báo kết quả 
thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp phải đảm bảo sát đúng tình hình, khả năng đạt 
được; đối với các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của năm tới phải được tính toán, phân 
tích đảm bảo tính khả thi và có tính phấn đấu cao, xác định được giải pháp để 
thực hiện. 

2. Hoàn thành công tác tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch, lựa chọn tư vấn, triển khai lập Quy hoạch tỉnh 
Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. 

(1) Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Quy hoạch trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 
Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và 
điều chỉnh quy hoạch: 

- Tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Triển khai xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch. 

- Tổ chức lựa chọn tư vấn lập Quy hoạch. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập Quy hoạch. 
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- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan và 
UBND các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

3. Hoàn thành việc tham mưu xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, 
quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn và các cơ quan liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 01- 6/2019, cụ thể: 

+ Trình phiên họp UBND tỉnh: Tháng 01/2019. 

+ Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tháng 03/2019. 

+ Xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương: Tháng 4 - 5/2019. 

+ Trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt: Tháng 6 - 8/2019. 

4. Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng 
Sơn năm 2019. 

(1) Tham mưu xây dựng các kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức Hội nghị và 
các tiểu ban, phân công nhiệm vụ; dự toán kinh phí; tài liệu, ấn phẩm, đề cương 
chi tiết; các danh mục dự án để tiến hành các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu 
tư, cấp GCNĐT, biên bản ghi nhớ; phóng sự, nội dung, tài liệu tuyên truyền 
quảng bá; kịch bản Hội nghị; bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo 
tỉnh và chuẩn bị các nội dung khác phục vụ cho tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu 
tư. 

(2) Tổ chức các nhóm tiếp xúc làm việc với các nhà đầu tư lớn mời gọi 
đầu tư và vận động tài trợ. 

(3) Báo cáo công tác tổ chức Hội nghị để tiến hành theo tiến độ; gửi giấy 
mời và xác nhận danh sách đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Phùng Thị 
Thanh Nga. 

- Chủ trì thực hiện: Các phòng Kinh tế đối ngoại; Doanh nghiệp Kinh tế 
tập thể và tư nhân; Đăng kinh kinh doanh và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng thuộc Sở; các cơ quan liên quan và 
UBND các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2019 đến tháng 4/2019 
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5. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về 
chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa 
phương và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về 
cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn. 

(1) Hoàn thiện hồ sơ UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01-02/2019 

(2) Xây dựng, lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết 
của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn;Xây dựng, lấy ý kiến Hồ sơ trình đề nghị 
xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng 
mục,công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 

(3) Trình Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét dự thảo Tờ 
trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn;Hồ 
sơ trình đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về định mức hỗ trợ đối 
với từng loại hạng mục,công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị 
định số 57/2018/NĐ-CP. Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2019 

(4) Hoàn thiện, dự thảo trình UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Xây dựng, lấy ý kiến dự thảo Quyết định 
của UBND tỉnh về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục,công trình phù 
hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. Thời gian 
thực hiện: Từ tháng 5/2019. 

 (5) Trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; trình Sở Tư 
pháp thẩm định, tình UBND tỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về định 
mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục,công trình phù hợp với các mức hỗ trợ 
quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. Thời gian thực hiện: Từ tháng 
6/2019. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Chủ trì thực hiện: Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và tư nhân 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng thuộc Sở và các cơ quan liên quan và 
UBND các huyện, thành phố. 

6. Hoàn thành việc tham mưu xây dựng Đề án phát triển doanh 
nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025. 

(1) Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc; xây dựng, ban hành Kế hoạch 
phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc. Thời gian 
thực hiện: Từ tháng 01/2019. 
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(2) Xây dựng báo cáo chuyên đề. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01-
02/2019. 

(3) Xây dựng dự thảo Đề án. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019. 

(4) Lấy ý kiến, tổ chức hội thảo dự thảo Đề án lần 1. Thời gian thực hiện: 
Từ tháng 4/2019. 

(5) Hoàn thành chỉnh sửa, trình UBND tỉnh dự thảo Đề án lần 1. Thời 
gian thực hiện: Từ tháng 5/2019. 

(6) Trình UBND tỉnh dự thảo Đề án lần 2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 
6/2019. 

(7) Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Đề án. Thời gian 
thực hiện: Từ tháng 7/2019. 

(8) Trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án.  Thời gian thực hiện: Từ 
tháng 8/2019. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở, Phó giám đốc Phùng Thị 
Thanh Nga. 

- Chủ trì thực hiện: Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và tư nhân 

- Đơn vị thực hiện: Tổ soạn thảo theo Quyết định số 04/QĐ-SKHĐT ngày 
07/01/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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

7.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm 
định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý 

(1) Tập trung nâng cao chất lượng nội dung thẩm định chủ trương đầu tư, 
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đảm bảo đúng thời gian quy 
định; rút ngắn thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

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

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành. 

- Chủ trì thực hiện: Các phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan và 
UBND các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

 7.2. Nâng cao chất lượng, tiến độ thẩm định các dự án đầu tư có vốn 
ngoài ngân sách nhà nước, dự án theo hình thức đối tác công tư 
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(1) Phối hợp với các Sở, ban ngành và các cơ quan liên quan nghiên cứu 
nâng cao chất lượng thẩm định; đồng thời phải đảm bảo tiến độ thực hiện theo 
các quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn thực hiện của tỉnh. 

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

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành. 

- Chủ trì thực hiện: Các phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan và 
UBND các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

(2) Hoàn thành Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường Lý 
Thái Tổ Kéo dài theo hình thức BT. 

(3) Hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án dự án Cầu 
Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc 
Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

(4) Hoàn thành thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Cụm công 
nghiệp hợp thành 1, 2 và Khu tái định cư Hợp thành theo hình thức BT. 

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

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành. 

- Chủ trì thực hiện: Các phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan và 
UBND các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2019. 

7.3. Nâng cao chất lượng, tiến độ thẩm định các dự án đầu tư có vốn 
ngoài ngân sách nhà nước 

(1) Nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1939/QĐ-
UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục thẩm định, 
quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt dự 
án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Doanh nghiệp, kinh thế tập thể và tư nhân. 

- Chủ trì thực hiện:  phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II+III/2019. 

 7.4. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy trình thẩm định dự án đầu 
tư; tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi một số Quyết định về trình tự thẩm 
định dự án đầu tư, dự án đầu tư theo hình thức PPP,… 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở, các Phó giám đốc sở. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Doanh nghiệp, kinh thế tập thể và tư nhân, Phòng 
Kinh tế ngành, Phòng Kinh tế đối ngoại. 

- Đơn vị phối hợp:  phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan. 
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- Thời gian thực hiện: Quý I+II/2019. 

8. Tiếp tục 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 theo kế hoạch. Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành một số hạng mục 
của dự án đầu tư Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Triển 
khai một số dự án đầu tư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách, thu 
hút được 2 - 3 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

8.1. Tiếp tục 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 
theo kế hoạch.  

(1) Thực hiện hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các tiểu dự án; Hoàn 
thành công tác GPMB và thực hiện khởi công dự án đường Hoa Thám - Quý 
Hòa - Vĩnh Yên và các dự án khác trong 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).  

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

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án Lạng Sơn. 

- Phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế Đối ngoại, phòng Kinh tế ngành, các 
cơ quan liên quan và UBND các huyện nằm trong phạm vi dự án. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

8.2 Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành một số hạng mục của dự án đầu tư 
trọng điểm, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn 

(1) Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, đề xuất 
kiến nghị hỗ trợ Nhà đầu tư theo định kỳ (tháng, quý) theo quy định tại Quyết 
định số 277/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban 
Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2019. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì: Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân; 

- Đơn vị hối hợp: các phòng chuyên môn thuộc Sở các cơ quan liên quan. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

8.3. Triển khai một số dự án đầu tư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài 
ngân sách, thu hút được 2 - 3 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
(PPP). 

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

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành. 
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- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên 
quan. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Trưởng các phòng, đơn vị trực 
thuộc theo nhiệm vụ được giao phải bám sát kế hoạch, chỉ đạo cụ thể, phân công 
công chức, viên chức tổ chức thực hiện. Kịp thời báo cáo các vướng mắc, phát 
sinh để có hướng chỉ đạo thực hiện. 

2. Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trung tâm Xúc 
tiến đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện. 

- Định kỳ hằng tuần, Văn phòng sở tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, 
báo cáo Giám đốc để chỉ đạo. 

- Định kỳ hằng tháng, Văn phòng Sở tổng hợp kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ, phục vụ họp giao ban Sở hàng tháng. Đề xuất, báo cáo lãnh đạo Sở 
những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

3. Các đồng chí lãnh đạo Sở theo phân công tập trung chỉ đạo, đảm bảo 
hoàn thành 08 nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 
30/01/2019 của UBND tỉnh. 

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. 

 

  Nơi nhận:                                                           
- UBND tỉnh (b/c); 
- Giám đốc, các Phó giám đốc Sở; 
- Các Sở, Ban ngành; 
- UBND các huyện, thành phố;                                                  
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Văn phòng (đăng tải lên website của Sở);   
- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 

  


		2019-02-20T14:24:12+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdtls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




