
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Giám đốc Sở về việc kiểm điểm công tác tháng 3/2020 

và triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2020 
    

Ngày 25/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp giao ban kiểm 
điểm công tác tháng 3 năm 2020 và thống nhất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
tháng 4 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, Giám đốc, 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 3/2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 
2020, Giám đốc Sở kết luận như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2020 

Các đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ được 
giao trong tháng và chủ động thực hiện. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ được giao 
chưa được tập trung hoàn thành, vẫn còn chậm; việc chấp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính của một số công chức, viên chức chấp hành chưa tốt. 

II. NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2020 

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt kỷ luật kỷ 
cương hành chính; thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 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, cụ thể: 

- Đề nghị các đơn vị rà soát nội dung công việc, bổ sung vào báo cáo gửi 
cho Văn phòng để tổng hợp. 

- Tiếp tục thực hiện các bước nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời 
kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; hoàn chỉnh báo cáo tổng kết thực 
hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Đề án điều 
chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Đề án  
xác định khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn; rà soát 
điều chỉnh Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn (Phòng Tổng hợp quy hoạch 
thực hiện). 

- Dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư, báo cáo UBND 
tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025; dự thảo văn 
bản hướng dẫn các huyện, thành phố về thực hiện Luật đầu tư công 2019; tiếp 
tục chuẩn bị các nội dung, báo cáo phục vụ các Đoàn thanh tra, kiểm toán; rà 
soát lại hồ sơ dự án PPP (Phòng Kinh tế ngành thực hiện). 
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- Dự thảo văn bản gửi các sở, ngành về việc phối hợp trong công tác thẩm 
định dự án đầu tư và công tác cung cấp số liệu; hoàn thành rà soát tham mưu 
UBND tỉnh: Về việc ban hành Quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án 
khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định tại Khoản 1, 
Điều 16 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; tiếp tục dự thảo 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; Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Bộ Tư lệnh Quân khu I (phòng 
Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và Tư nhân thực hiện). 

- Tiếp tục kiểm tra định kỳ dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - thành 
phố Lạng Sơn và giám sát tiến độ dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 
Thành phố Lạng Sơn (Phòng Kinh tế đối ngoại thực hiện). 

- Xây dựng Kế hoạch vận động xã hội hóa xây dựng Đền Chi Lăng 
(phòng Khoa giáo văn xã thực hiện). 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh 
cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020; tham mưu và 
chuẩn bị các nội dung  tỏ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trong đầu tháng 
4/2020; (Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện). 

- Tập trung 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 Hữu Lũng  (Thanh tra thực hiện). 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư, đặc biệt là công tác tuyên 
truyền, quảng bá về xúc tiến đầu tư; chủ động tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp 
khi có yêu cầu (Trung tâm Xúc tiến đầu tư thực hiện). 

- Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, 
Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Lạng Sơn; tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 
05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; phương án nhân sự sắp xếp 
phương tiện làm việc tại các phòng chuyên môn (Văn phòng thực hiện). 

- Đề nghị các đơn vị và công chức, viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm 
túc việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính.  

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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