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THÔNG BÁO 
Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
 
 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy, và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2020  
của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-SKHĐT ngày 14/12/2018 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi thống nhất trong tập thể lãnh đạo, Giám đốc Sở thông báo phân 
công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư như 
sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở 

Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về các hoạt động thuộc phạm vi được quy định tại Quyết định số 
10/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; là chủ tài khoản của cơ quan. 

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác tổ chức, cán bộ, công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế-xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; Thẩm định chủ 
trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, trọng điểm nhóm C; các dự án đầu 
tư ngoài ngân sách trong nước, nước ngoài; xây dựng cơ chế, chính sách quản 
lý, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch Hội đồng Thi đua-khen thưởng; Hội đồng xét kỷ luật; Hội đồng 
nâng bậc lương của Sở.  

Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Ban chuyên môn theo 
yêu cầu của UBND tỉnh; trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
về công tác vay vốn ODA, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn vay 
ưu đãi của các Nhà tài trợ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp ký 
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các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và cho ý kiến cuối cùng về nội dung các 
văn bản của Sở trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung 
ương. 

Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổng hợp Kinh tế xã hội; Quản lý đầu tư 
ngoài ngân sách. 

2. Đồng chí Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở 

Được Giám đốc sở uỷ nhiệm thay mặt điều hành, giải quyết công việc của 
Sở khi Giám đốc sở vắng mặt. Nội dung cụ thể thực hiện theo văn bản ủy quyền. 
Là chủ tài khoản uỷ quyền thứ nhất của cơ quan; trực tiếp ký các văn bản liên 
quan đến tài chính của cơ quan. 

Trực tiếp phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ 
tục hành chính, công tác ISO, Bộ phận một cửa và một cửa liên thông; công tác 
hành chính – quản trị, hiện đại hóa công sở; quân sự, tự vệ cơ quan; phòng cháy 
chữa cháy của Sở; công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: 
Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn. Thực 
hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc sở phân công. 

Tham gia các Ban chỉ đạo cấp tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách và thực hiện 
một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao. Trực tiếp ký các văn bản 
thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. 

Trực tiếp phụ trách: Văn phòng; Thanh tra; Ban Quản lý dự án ODA của 
Sở.  

3. Đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở 

Trực tiếp phụ trách công tác quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp,  
kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân; đăng ký doanh nghiệp; quản lý 
doanh nghiệp có vốn nhà nước, cổ phân hóa doanh nghiệp; cơ chế, chính sách 
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân; chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 
sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (DDCI); công 
tác xúc tiến đầu tư. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc sở phân 
công. 

Tham gia các Ban chỉ đạo cấp tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách và thực hiện 
một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao. Trực tiếp ký các văn bản 
thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. 

Trực tiếp phụ trách: Phòng Đăng ký kinh doanh; Trung tâm xúc tiến đầu 
tư. 

4. Đồng chí Hứa Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở 

Trực tiếp phụ trách công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư công; vốn 
ngân sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách; vốn hỗ trợ phát triển chính 
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thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ; vốn viện trợ phi chính phủ 
(NGO); đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đấu thầu, thẩm định, giám 
sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, theo dõi tổng 
hợp công tác giám sát cộng đồng. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc sở phân công. 

Tham gia các Ban chỉ đạo cấp tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách và thực hiện 
một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao. Trực tiếp ký các văn bản 
thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. 

Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý đầu tư công. 

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Thông báo số 
294/TB-SKHĐT ngày 11/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 
Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào yêu cầu công việc và tình hình thực tế sẽ 
được xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 Nơi nhận: 
- Bộ KH&ĐT (b/c); 
- TT Tỉnh ủy (b/c);  
- TT HĐND tỉnh (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện, TP; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CMNV, TTXTĐT thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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