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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 

2030, định hướng đến năm 2050 
  

Căn cứ  Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030, định 

hướng đến năm 2050; Kế hoạch số 195/KH-UBND  ngày 05/10/2021 của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2030, định hướng đến năm 2050; Quyết định số 13/QĐ-BCĐ ngày 

14/01/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU về phân công 

nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 

05/8/2021 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050; Sở Kế hoạch và Đầu tư 

xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 40-

NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển 

thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050;  Kế 

hoạch số 195/KH-UBND  ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị 

quyết số 40-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến các phòng 

chuyên môn, công chức, viên chức và người lao động. 

2. Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tham mưu triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, 

hiệu quả; kịp thời kiến nghị khó khăn, vướng mắc, bất cập thuộc phạm vi quản 

lý đồng thời đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến 

năm 2050. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM   

1. Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn và hàng 

năm cho các công trình trọng tâm, trọng điểm đảm bảo theo chương trình kế 

hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND thành phố Lạng Sơn 

cân đối nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn để thực 

hiện các chương trình đầu tư phát triển của thành phố Lạng Sơn.    

2. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù huy 
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động các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển thành phố Lạng Sơn; thu hút các 

nguồn vốn ODA, FDI, ADB đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao 

thông theo hình thức đầu tư PPP. 

3. Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu ban hành cơ chế, 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội chung của tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý đầu tư công: Tham mưu công tác xây dựng, phân bổ, 

điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm (bao gồm cả phân bổ 

nguồn ngân sách tỉnh dành cho công tác quy hoạch) có xem xét ưu tiên bố trí 

vốn thực hiện dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm theo Nghị quyết số 40-

NQ/TU, Kế hoạch số 195/KH-UBND; cân đối nguồn lực, lồng ghép các chương 

trình, dự án đầu tư trên địa bàn thực hiện các chương trình đầu tư phát triển của 

thành phố Lạng Sơn; hướng dẫn  UBND thành phố xây dựng, phân bổ, điều 

hành kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo quy định, ưu tiên xem 

xét bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc ghị quyết số 40-NQ/TU, Kế 

hoạch số 195/KH-UBND. Theo dõi, giám sát đánh giá tình hình thực hiện các 

dự án đầu tư công, dự án PPP trên địa bàn thành phố. 

2. Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách: Tham mưu ban hành cơ chế, 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội chung của tỉnh; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển thành 

phố Lạng Sơn; tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các cơ chế, chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thu hút đầu tư khác phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh và thành phố; ban hành Hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện dự án 

đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, giám sát đánh giá tình hình 

thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố. 

3. Trung tâm xúc tiến đầu tư: Rà soát tham mưu ban hành điều chỉnh danh 

mục dự án thu hút đầu tư (từ các nguồn ODA, FDI và nguồn vốn hợp pháp  

khác) trên địa bàn tỉnh bao gồm cả địa bàn thành phố Lạng Sơn; tham mưu tổ 

chức hoạt động  xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn theo kế 

hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất được duyệt. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh 

nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định. 

4. Phòng Tổng hợp kinh tế - xã hội: Tham mưu xây dựng hoàn thành công 

tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo tiến độ đề ra tại 

Kế hoạch số 27/KH-SKHĐT ngày 09/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Phòng Đăng ký kinh doanh: Tổng hợp báo cáo giải quyết kiến nghị 

doanh nghiệp định kỳ theo quý và hằng năm; tham mưu giải quyết kịp thời các 

khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 
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6. Thanh tra Sở: Phối hợp với các phòng Quản lý đầu tư công, Quản lý 

đầu tư ngoài ngân sách tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án trên 

địa bàn thành phố theo kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất được duyệt. 

7. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và Trung 

tâm Xúc tiến đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch này; xây dựng 

báo cáo tổng kết định kỳ theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, TT XTĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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