
 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở về việc kiểm điểm công tác tháng 02/2020 
và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 

  

Ngày 28/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp giao ban kiểm 
điểm công tác tháng 02 năm 2020 và thống nhất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
tháng 3 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 02/2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020, 
Giám đốc Sở kết luận như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2020 

Trong tháng, UBND  tỉnh đã chỉ đạo  quyết  liệt, đồng  bộ, chặt  chẽ các  
giải  pháp  phù  hợp  với  tình  hình  thực  tế của  tỉnh  trong  công  tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19; khắc phục thiệt hai do giông lốc, mưa đá gây  ra 
ngay  từ ngày đầu năm mới  Canh  Tý  2020;  triển  khai  các  giải  pháp  phòng,  
chống  bệnh  Cúm  gia  cầm, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm, thường xuyên về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh phù hợp với diễn biến, 
tình hình của dịch bệnh. Các nhiệm vụ được giao đã được triển khai đến các đơn 
vị; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương cơ bản tốt. 

II. NHIỆM VỤ THÁNG 3 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 3 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: 

- Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, định hướng 
đến năm 2050; xây dựng đề cương, khung hướng dẫn,  tổ chức tập huấn và phân 
công nhiệm vụ Ban Quản lý dự án; Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh 
tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; văn bản xin ý kiến khâu đột phá trong phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn; 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 2020; tiếp 
tục hoàn thiện văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh (Phòng Tổng hợp quy hoạch thực 
hiện). 

- 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 
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được giao cho công chức đảm bảo bỏ sót việc; tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phòng Kinh tế ngành thực hiện). 

- Khẩn trương dự thảo 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; hoàn 
thành báo cáo đánh giá dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1; rà soát các dự án 
đã được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019; xây dựng Quyết định thay 
thế 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; 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 (phòng Doanh nghiệp Kinh tế tập 
thể và Tư nhân thực hiện). 

- Tiếp tục kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Khách sạn sân golf 
Hoàng Đồng - thành phố Lạng Sơn (Phòng Kinh tế đối ngoại thực hiện). 

- Đề xuất các giải pháp về thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, 
ban, ngành, địa phương (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (Phòng Đăng ký kinh 
doanh thực hiện). 

- Tập trung thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư; kiểm tra nội bộ (Văn 
phòng và Trung tâm xúc tiến đầu tư lĩnh vực tài chính) (Thanh tra thực hiện). 

- Tiếp tục thẩm định các dự án đầu tư đã được phân công (Phòng Khoa 
giáo, Văn xã thực hiện). 

- Khẩn trương hoàn thiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, đặc biệt là công tác 
tuyên truyền, quảng bá về xúc tiến đầu tư; tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
cho các đối tượng đảm bảo theo yêu cầu (Trung tâm Xúc tiến đầu tư thực 
hiện). 

- Khẩn trương hoàn thành dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; 
phương án nhân sự sắp xếp lại các phòng chuyên môn; hoàn chỉnh các quy chế 
của cơ quan; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đảng các cấp 
(Văn phòng thực hiện). 

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 
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