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 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Tháng 4 năm 2019 
____________________________ 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây 
dựng chương trình công tác tháng 4 năm 2019, như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành 08 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (các 
nhiệm vụ phải trình trong tháng 4/2019). 

2. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên  

2.1. Lĩnh vực tổng hợp, quy hoạch  

- Dự thảo Báo cáo: tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm 
tháng 5/2019; tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình kinh tế - xã hội 
tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019. 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh 
tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương. 

- Dự thảo báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy giai đoạn 2013 
– 2018. 

+ Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch và các phòng thuộc Sở 
phối hợp. 

2.2. Lĩnh vực doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và xúc tiến đầu tư: 

- Triển khai các công việc theo Kế hoạch Bộ chỉ số đánh giá năng lực 
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2019 (DDCI): tập huấn, hoàn thiện hồ sơ đấu 
thầu, phê duyệt dự toán,... 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch Bộ chỉ số đánh giá năng lực 
cạnh tranh năm 2019 của sở. 

-  Tiếp tục rà soát đồng bộ dữ liệu về doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký 
kinh doanh và cơ quan thuế; theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện, chấp hành 
nội dung đăng ký hoạt động của các doanh nghiệptrên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với Thanh Tra Sở kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch. 
Hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thức hiện chuyển đổi dữ 
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liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. 

+ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Phùng Thị Thanh Nga trực tiếp chỉ đạo. 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh. 

- Hoàn thành dự thảo Nghị quyết chính sách khuyến khích đầu tư vào 
nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

- Hoàn thành dự thảo bước 1 Đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh đến năm 2025. 

- Nâng cao chất lượng, tiến độ thẩm định các dự án vốn đầu tư ngoài ngân 
sách nhà nước: Tiếp nhận h sơ tổ chức thẩm định. 

- Tham mưu tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-
NQ/TW; Triển khai xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 
13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể. 

+ Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân 

-  Tiếp tục khảo sát, thu thập thông tin, lập dự án đã được phê duyệt trong 
danh mục kêu gọi đầu tư để cung cấp cho nhà đầu tư khi có yêu cầu và phục vụ 
hội nghị xúc tiến đầu tư. 

- Tiếp tục phối hợp với Báo Công thương xây dựng số báo tuyên trền 
chuyên đề “Lạng Sơn - chủ động kiến tạo môi trường đầu tư, hội nhập quốc tế” 
phục vụ hội nghị xúc tiến đầu tư. 

- Hoàn thành phóng sự xúc tiến đầu tư trên đài truyền hình Trung ương và 
địa phương. 

- Tham mưu ban hành kế hoạch đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tỉnh Lạng Sơn 2019. 

- Phối hợp tổ chức từ 1- 2 khóa đào tạo cho Khu vực doanh nghiệp.và 
Hợp tác xã.  

+ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Phùng Thị Thanh Nga trực tiếp chỉ đạo. 

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư. 

2.3. Lĩnh vực Kinh tế ngành  

- Báo cáo rà soát xem xét giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội 
đồng nhân dân tỉnh 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án trọng điểm Quý I/2019 họp Ban chỉ 
đạo. 
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- Báo cáo tình hình thực hiện dự án trọng điểm 2016-2018 phục vụ Đoàn 
giám sát HĐND tỉnh. 

- Tổng hợp nợ xây dựng cơ bản đến hết 2018; tổng hợp nợ xây dựng nông 
thôn mới. 

- Xem xét kiến nghị: Trụ sở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; hỗ trợ 
kinh phí chương trình điện hạ áp nông thôn huyện Chi Lăng; việc xây dựng nhà 
gác Trạm kiểm dịch động vật Hữu Lũng 

- Hoàn thành thẩm định chủ trương đầu tư đường liên xã Thiện Hòa-Thiện 
Long, huyện Bình Gia. 

- Trình vô hiệu hóa các quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 
thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn. 

- Thực hiện kiểm tra 02 dự án của Đoàn Kiểm tra số 1. 

- Về việc báo cáo thực hiện  tiêu chi thứ 13 về tổ chức sản xuất và xây 
dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu thuộc thẩm quyền của Sở phục vụ kế hoạch 
giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Hoàn thành rà soát trình tự thực hiện dự án PPP; hướng dẫn liên ngành 
cơ chế đặc thù thực hiện dự án Chương trình MTQG; rà soát quyết định hội 
đồng thẩm định dự án nhóm B, C trọng điểm. 

+ Giám đốc, Phó Giám đốc Hà Mạnh Cường trực tiếp chỉ đạo. 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành. 

2.4. Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại 

- Tiếp tục thực hiện các công việc của dự án BIIG1 và PBIIG1 theo kế 
hoạch. 

- Thực hiện nhiệm vụ giúp việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh 
Lạng Sơn năm 2019 theo kế hoạch. 

- Rà soát nhu cầu đăng ký danh mục dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài vào 
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. 

- Xem xét đề xuất đầu tư xây dựng Khu phi thuế quan của Tập đoàn Vịnh 
Bắc Bộ, Quảng Tây, Trung Quốc báo cáo UBND tỉnh. 

- Xem xét tính khả thi đề xuất đầu tư của Tập đoàn Vận Đức Trung Quốc 
tại thôn Phai trần, thành phố Lạng Sơn. 

- Thông báo kết quả kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra tiến độ dự án 
khách sạn sân golf Hoàng Đồng của Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn. 

- Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự án FDI quý I/2019. 

- Công văn yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện BC tình hình thực hiện dự án 
ODA, Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự án ODA quý I/2019. 

+ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Hà Mạnh Cường trực tiếp chỉ đạo. 
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+ Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế đối ngoại, các phòng thuộc Sở phối hợp. 

2.5. Lĩnh vực Khoa giáo, Văn xã 

- Xem xét và báo cáo UBND tỉnh: Đề xuất lập dự án cải tạo, chỉnh tranh 
khu di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh của UBND thành phố Lạng Sơn; đề 
nghị điều chỉnh, bổ sung dự án Cải tạo, sửa chữa Khu lưu niệm đồng chí Hoàng 
Văn Thụ tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng. 

- Thẩm định các dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định nguồn vốn 
và khả năng cân đối vốn, chủ trương đầu tư các công trình, dự án. 

+ Phó Giám đốc Hà Mạnh Cường trực tiếp chỉ đạo. 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Khoa giáo, văn xã. 

2.6. Lĩnh vực Thanh Tra 

- Tiếp tục thanh tra 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 UBND 
huyện Bình Gia; 

- Phối hợp với phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra doanh nghiệp, dự án 
đầu tư ngoài ngân sách; kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 
một số đơn vị thuộc Sở; 

- Báo cáo ông tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng 
chống, tham nhũng tháng 04 năm 2019. 

- Xem xét giải quyết đơn kiến nghị và trả lời đơn của ông Đinh Văn Báo. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công 
tác phòng chống tham nhũng khi phát sinh. 

+ Phó Giám đốc Sở Phùng Thị Thanh Nga trực tiếp chỉ đạo. 

+ Đơn vị chủ trì: Thanh tra. 

2.7. Công tác văn phòng 

- Hoàn thành các báo cáo: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 
Giờ Trái đất 2019;  kết quả thực hiện minh bạch tài sản thu nhập năm 2018; tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn năm 2018; thực hiện rà soát giảm thời hạn giải quyết TTHC theo 
Đề án cải cách TTHC và Kế hoạch rà soát của UBND tỉnh; rà soát quy định, thủ 
tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 
số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng về xây dựng và phát 
triển văn hoá của người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước; sơ kết Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; thực hiện tinh giản biên chế 
kỳ II năm 2019; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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- Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC công bố danh mục thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực đấu thầu. 

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra về công tác Thi đua- 
Khen thưởng năm 2019; 

- Xây dựng báo cáo công tác tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019; thông 
kết luận giao ban tháng 4/2019. Chương trình công tác tháng 5 năm 2019. 

- Tiếp tục tổng hợp, thống kê trên phần mềm quản lý nhiệm vụ hằng tuần; 
cập nhật thường xuyên các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên cập nhật lịch 
công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc.  

- Đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ 
được giao và kỷ luật lao động đối với công chức viên chức và người lao động. 

+ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Hà Mạnh Cường trực tiếp chỉ đạo. 

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng, các phòng thuộc và đơn vị thuộc và trực 
thuộc Sở phối hợp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công như trên; các Phó Giám đốc 
Sở chủ động giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng thuộc lĩnh vực theo dõi phụ 
trách, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian. 

2. Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì; chủ động phối hợp với các 
phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các nhiêm vụ 
được giao đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn quy định. 

3. Các phòng thuộc và đợn vị trực thuộc Sở chủ động kết thúc nhiệm vụ 
trên phần mềm “quanlynhiemvu”. 

Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực 
hiện; các phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư có trách báo cáo kết quả thực hiện 
các nhiệm vụ của Sở gửi Văn phòng Sở./. 
   

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng , đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

Đã ký 
 
 

 Nguyễn Hữu Chiến 
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