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 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Tháng 8 năm 2022 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây 

dựng chương trình công tác tháng 8 năm 2022, như sau: 

1. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: 

(Theo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn) 

Các phòng, đơn vị tập trung triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 27/KH-

SKHĐT ngày 09/02/2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2022, 

đảm bảo chất lượng, đúng theo tiến độ, kế hoạch đề ra. 

2. Triển khai các nhiệm vụ theo lĩnh vực: 

(1) Lĩnh vực Tổng hợp kinh tế xã hội  

- Hoàn thiện dự thảo, tổ chức lấy ý kiến về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung tổ chức Hội thảo 

tham vấn về Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 9/2022; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022; Báo cáo về tình hình và 

kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022; 

- Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2023 

(báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

(2) Lĩnh vực Đầu tư công 

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 (bao gồm kế hoạch 

vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023) lần 1 báo cáo 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh; 

- Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 6 tháng 

đầu năm 2022, trung hạn 2021-2025 (lần 2) sau họp UBND tỉnh; 

- Hoàn thành trình Sở Tư pháp thẩm định, chỉnh sửa trình UBND tỉnh dự 

thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ 

chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các 

chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy 
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động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Hoàn thành Tờ trình, dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 1665/QĐ-

UBND ngày 26/8/2020 trình UBND tỉnh; 

- Tổ chức kiểm tra 02 dự án thuộc kế hoạch kiểm tra Đoàn 1 theo Kế 

hoạch của UBND tỉnh;  Đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, tổ chức họp kết quả 

giải ngân tháng 8/2022; 

- Tiếp tục thẩm định chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 

2022; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án, công trình đúng quy 

định.  

- Hoàn thành cập nhật, bổ sung quy trình ISO thuộc lĩnh vực quản lý 

(3). Lĩnh vực Đầu tư ngoài ngân sách 

- Hoàn thành thủ tục quy trình thủ tục đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh 

theo Luật Đầu tư; hướng dẫn liên ngành thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn 

tỉnh; Báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý các dự án đầu tư kinh doanh đã triển 

khai nhưng chưa thực hiện thủ tục đầu tư; những khó khăn vướng mắc trong quá 

trình thẩm định dự án; Báo cáo đề xuất quy trình xử lý đối với dự án thủy điện 

Bắc Giang (Vàng puộc) theo kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Kiểm tra tình hình triển khai và hoạt động  một số dự án đầu tư kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh năm 2022; 

- Tiếp tục thẩm định các dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng 

thẩm định; 

- Hoàn thành cập nhật, bổ sung quy trình ISO thuộc lĩnh vực quản lý. 

(4) Lĩnh vực đăng ký kinh doanh  

- Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ về giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực 

ĐKKD và công tác hậu kiểm doanh nghiệp. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cá 

nhân, doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; Tham 

mưu đề xuất việc triển khai đề án Phát triển doanh nghiệp;  

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế tập thể và thực hiện Kế hoạch bộ chỉ số đánh giá năng lực canh tranh cấp sở, 

ban, ngành, UBND cấp huyện; 

- Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/06/2022 của BCH Trung ương 

Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể trong giai đoạn mới sau khi lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan; 
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- Phối hợp với các huyện, thành phố chuẩn bị nội dung làm việc của lãnh 

đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp theo Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 

21/07/2022 của UBND tỉnh; 

- Tổ chức tập huấn kiến thức về Kinh tế tập thể cho cán bộ quản lý nhà 

nước về KTTT của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; 

- Báo cáo tình hình triển khai công tác đăng kí doanh nghiệp theo Luật 

Doanh nghiệp năm 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Hoàn thành cập nhật, bổ sung quy trình ISO thuộc lĩnh vực quản lý. 

(5) Lĩnh vực Thanh Tra 

- Thực hiện 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 Văn Quan; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng 8/2022 về công tác thanh tra, kiểm tra, 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; 

công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp gửi Thanh tra 

tỉnh;  

- Theo dõi, đôn đốc xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 

Năng lượng SOMECO 1 về triển khai thực hiện dự án Thủy điện Bắc Giang 

(Vàng Puộc); 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất; nhận và 

xử lý kịp thời khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

(6) Công tác Văn phòng 

- Tham mưu thực hiện: báo cáo tổng kết 10 năm thi hành NĐ số 59 về 

TDTHTHPL; Kiểm tra công tác Cải cách hành chính và quy trình ISO năm 

2022; xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng thúc 

đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022; Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua 

"Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau" giai đoạn 2021 - 2025; Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025"; Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chi bộ cơ quan trực thuộc đảng 

uỷ cơ sở cơ quan; Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội đại biểu 

Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; triển khai thực 

hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa; Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số 

cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Công văn đôn đốc 

duy trì hoạt động và tiếp tục triển khai xây dựng mô hình phòng tuyên truyền - 

giáo dục truyền thống tại cơ sở; Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Báo cáo sơ kết thực hiện công tác 

TĐKT 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

của Khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Miền núi biên giới phía 

Bắc…Tiếp tục tham mưu về công tác cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo 
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quản lý theo chủ trương của tỉnh; tiếp nhận công chức viên chức theo quy định, 

đào tạo bồi dưỡng; 

- Cung cấp thông tin số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng 

dụng CNTT-TT năm 2022 tháng 8;    

- Tổng hợp kết quả góp ý về Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài 

chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;  

- Chuẩn bị báo cáo, các nội dung liên quan phục vụ công tác kiểm tra kỷ 

luật, kỷ cương hành chính của Đoàn kiểm tra số 02. 

- Dự thảo Xây dựng Chương trình, báo cáo kết quả công tác tháng 8, 

nhiệm vụ tháng 9/2022; thông báo kết luận giao ban tháng 7/2022; 

(7) Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2022 đã được phê 

duyệt; 

- Tiếp tục phối hợp với các Báo, tạp chí tuyên truyền về môi trường đầu 

tư, kinh doanh của tỉnh; 

- Thực hiện tư vấn đăng ký doanh nghiệp, dự án đầu tư khi có yêu cầu; 

- Hoàn thành đề án kiện toàn, tổ chức lại Trung tâm XTĐT và tuyển dụng 

biên chế. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc giám sát các 

phòng, đơn vị theo lĩnh vực phân công thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất 

lượng. 

- Trưởng các phòng, đơn vị thường xuyên rà soát các nhiệm vụ được giao 

có thời hạn, không bỏ sót nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên 

môn thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

giao; kịp thời báo cáo xin ý kiến của Lãnh đạo để chỉ đạo giải quyết các khó 

khăn vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; các phòng có nhiệm 

vụ chậm muộn phải giải trình rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách 

nhiệm của cá nhân được giao tham mưu thực hiện. 

- Chánh văn phòng chủ trì, thường xuyên dõi nhiệm vụ được giao có thời 

hạn, đôn đốc. Đình kỳ hằng tuần báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Đăng trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP(vvq). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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