
 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở về việc kiểm điểm công tác tháng 01/2020 
và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2020 

  

Ngày 20/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp giao ban kiểm 
điểm công tác tháng 01 năm 2020 và thống nhất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
tháng 02 năm 2020 của Sở; thành phần tham dự cuộc họp gồm: ông Nguyễn 
Hữu Chiến, Giám đốc Sở chủ trì, các Phó Giám đốc Sở, Trưởng, Phó các phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (đơn vị) và 
toàn thể công chức, viên chức. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả nhiệm 
vụ được giao trong tháng 01/2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020, 
Giám đốc Sở kết luận như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01 NĂM 2020 

Trong năm 2019, các nhiệm vụ được giao cơ bản hoàn thành tốt nhiệm 
vụ; 08 nhiệm vụ trong tâm hoàn thành nhiệm vụ trở lên (01 hoàn thành xuất sắc, 
06 hoàn thành tốt, 01 hoàn thành nhiệm vụ); kết quả phân loại đối với tập thể 
lãnh đạo sở và cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong tháng 01/2020 tiếp tục 
triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức Hội nghị công chức 
viên chức và lao động năm 2019; kịp thời tuyên truyền các văn bản của cấp trên 
đến toàn thể công chức, viên chức và lao động. 

II. NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2020 

Nhằm tiếp tục triển thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm 
bảo chất lượng hiệu quả, tiến độ; chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính; 
thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, các đồng chí Phó Giám đốc Sở tiếp 
tục đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ.  

2. Tập trung triển khai các nhiệm vụ: 

- Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ được giao, đặc biệt rà soát kế hoạch giao 
chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho các huyện, thành phố; kiểm tra đầu công việc đã 
được giao cho công chức đảm bảo tránh bỏ sót (Phòng Kinh tế ngành thực 
hiện). 

- Tiếp tục đôn đốc các sở, ngành về việc lấy ý kiến tham gia góp ý đối với 
các dự án đang thụ lý đảm bảo theo quy định; xây dựng  kế hoạch cụ thể để triển 
khai nhiệm vụ trong tâm tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn); xây dựng Hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 
08/2019/NQ-HĐN ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách 
đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp, nông thôntrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; 
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thành lập tổ công tác đốn đốc thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐN ngày 
10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (phòng Doanh nghiệp Kinh tế tập thể 
và Tư nhân thực hiện). 

- Tiếp tục hoàn thành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 
Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (Phòng Kinh tế đối ngoại thực hiện). 

- Hoàn thành dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 
12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020 (Phòng Tổng hợp quy hoạch thực 
hiện). 

- Dự thảo kế hoach phát triển doanh nghiệp năm 2020; kế hoạch khắc 
phục chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương 
(DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện). 

- Ngoài việc kiểm tra các dự án, kiểm tra nội bộ (các phòng thuộc và đơn 
vị trực thuộc Sở) trong kế hoạch; tham mưu cho lãnh đạo sở kiểm tra, giám sát 
dự án đầu tư năm 2020 (Thanh tra thực hiện). 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và các kế 
hoạch công tác thi đua khen thưởng và các kế hoạch khác để thực hiện trong 
năm 2020; thông báo phân công lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Văn 
phòng thực hiện). 

- Tiếp tục hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp 
và hồ sơ dự án đảm bảo đúng theo quy định; tiếp tục thực hiện tổ chức các lớp 
đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, đảm bảo theo yêu cầu (Trung tâm Xúc tiến đầu 
tư thực hiện). 

- Ngoài các nhiệm vụ trên các đơn vị tiếp tục chủ động thực hiện và triển 
khai đảm bảo theo yêu cầu. 

- Các đơn vị sắp xếp tài liệu gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ, tắt các nguồn điện 
trước khi nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đảm bảo phòng chống cháy nổ.  

- Sau khi nghỉ tết, đề nghị các công chức, viên chức, lao động chấp hành 
nghiêm thời gian làm việc theo quy định. 

Văn phòng Sở thông báo ý kiến Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở để 
các đơn vị biết, tổ chức thực hiện./. 

  
Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở (b/c); 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 
- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Hoài Nam 
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