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 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Tháng 11 năm 2022 

 

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

chương trình công tác tháng 11 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 tiếp tục 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, còn lại chưa hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng theo tiến độ, kế 

hoạch đề ra đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành. 

2. Triển khai các nhiệm vụ theo lĩnh vực: 

(1) Lĩnh vực Tổng hợp kinh tế xã hội 

- Hoàn thiện dự thảo, trình Hội đồng thẩm định thẩm định Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023 (lần 2); Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 

11 và 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022; Báo cáo thực hiện Nghị 

quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu 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 năm 2022; mục tiêu, nhiệm 

vụ kế hoạch năm 2023 (lần 2); Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

mục tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2022 và các nhiệm vụ, kế hoạch chủ yếu 

năm 2023. 

- Dự thảo: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 

03/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghi 

quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-

TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; Báo cáo đánh giá tình hình thực 

hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022. 

(2) Lĩnh vực Đầu tư công 
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- Hoàn thành dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế 

đặc thù giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; 

- Tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2023; 

- Tiến hành kiểm tra giám sát 3 Chương trình MTQG; Thực hiện kiểm tra 

dự án đầu tư theo Kế hoạch; 

- Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân thanh toán vốn đầu tư công, triển khai thực hiện các Chương trình 

MTQG; 

- 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.  

- Kiểm tra các dự án đầu tư công; tham gia các đoàn của UBND tỉnh kiểm tra 

tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các huyện, thành phố. 

(3) Lĩnh vực Đầu tư ngoài ngân sách 

- Trình UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn quy trình thủ tục đầu tư các dự án 

đầu tư ngoài ngân sách theo Luật Đầu tư; tiếp tục rà soát, thực hiện các nhiệm vụ 

theo Thông báo Kết luận của Thường Trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh; 

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình triển khai và hoạt động của một số dự 

án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022; Tổng hợp báo cáo đề xuất 

UBND tỉnh xử lý các dư án đầu tư ngoài ngân sách, đối với những dự án đã thực 

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

trình thẩm định dự án; Xử lý dứt điểm các nội dung Kết luận thanh tra Thủy điện 

Bắc Giang (Vàng Puộc);  

- Tiếp tục đôn đốc các Nhà đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của Nhà 

nước về báo cáo giám sát đầu tư; ký quỹ, bảo lãnh thực hiện dự án... tham mưu 

tiếp tục rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn các huyện chưa kiểm tra để tháo gỡ 

khó khăn, xử lý rứt điểm những vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án 

đầu tư ngoài ngân sách; 

- Thống nhất nội dung, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá 

trình lấy ý kiến, thẩm định các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Báo cáo UBND tỉnh 

ban hành văn bản chỉ đạo liên quan đến nội dung thẩm định dự án ngoài ngân 

sách; 

- Tiếp tục thẩm định các dự án đầu tư đang theo dõi, và các dự án nộp mới 

trong tháng đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng thẩm định; 

- Kiểm tra, xử lý các dự án phát sinh khó khăn, vướng mắc, chậm triển 

khai theo tiến độ; đề xuất phương án xử lý; 

- Chuẩn bị công tác sơ kết, tổng kết năm 2022 trong lĩnh vực đầu tư ngoài 

ngân sách. 

(4) Lĩnh vực đăng ký kinh doanh  
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- Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ về giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực theo 

dõi, quản lý của Phòng và công tác hậu kiểm doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức 

hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử; 

- Tổ chức lớp tập huấn về Chuyển đổi số trong lĩnh vực Sản xuất nông 

nghiệp và Thương mại điện tử; 

- Tổng hợp thông tin số liệu chuẩn bị cho công tác báo năm; 

- Dự thảo Báo cáo năm 2022 tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP  

của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;  

- Báo cáo thực hiện nghị quyết số 43-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh; 

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2025 và  Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ phát 

triển KTTT, HTX tỉnh LS giai đoạn 2021-2025 theo Thông báo số 325/TB-

HĐND ngày 19/4/2022 của HĐND tỉnh về kết luận của thường trực HĐND tỉnh. 

- Các báo cáo định kỳ năm thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp tác xã theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

(5) Lĩnh vực Thanh Tra 

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023;   

- Hoàn thành Báo cáo kiểm tra phòng Tổng hợp kinh tế - xã hội; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng 11/2022 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; 

- 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: Xây dựng các báo cáo năm 2022: Kết quả ứng 

dụng công nghệ thông tin 2022; tình hình ứng dụng và áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9001-2015; kết quả xây dựng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Báo cáo đánh giá, tự chấm điểm 

đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn về an toàn an ninh trật tự và phân loại phong 

trào toàn dân bảo vệ tổ quốc; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đánh giá, xếp loại 

kết quả thực hiện nhiệm vụ của sở năm 2022; đánh giá kết quả xây dựng  cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022 và đăng ký năm 2023; 

báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Chương trình 

phát triển công tác thanh niên của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022-2025; công 

tác thanh niên của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022; công tác dân vận; Báo cáo 

quý Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2022 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 

24/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 51-

NQ/TU, ngày 06/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bảo tồn, tôn tạo và phát 
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huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến hết năm 2025, định hướng đến năm 

2030; Báo cáo triển khai, thực hiện Đề án Văn hóa Công vụ; Báo cáo triển khai, 

thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy 

chức, chạy quyền; Báo cáo triển khai Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 11/3/2022 

của Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới”; Báo cáo về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển 

hóa"; về Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; Báo cáo kết quả triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 

18/7/2017 của Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP (trước 15/11 hàng năm); Báo 

cáo an toàn, an ninh mạng năm 2022; Các báo cáo về kết quả phát động phong 

trào thi đua trong năm 2022; Xây dựng báo cáo kết quả công tác tháng 11, nhiệm 

vụ tháng 12/2022; tổ chức thực hiện Nghị quyết số 53/2022/QH15 của Quốc hội 

về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp 

tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo"; phối hợp xây 

dựng báo cáo Chính phủ & đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác bồi 

thường nhà nước năm 2022; tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

triển khai Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước (giai đoạn 2); tổng rà 

soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn 

toàn tỉnh; báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân 

công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Lạng Sơn…. và các báo cáo định kỳ khác theo chương trình, kế hoạch đề ra.  

- Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Triển khai hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu 

trữ cơ quan.  

- Diễn tập thực hành giả định theo phương án, tình huống phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn của hộ của cơ quan;  

- Tiếp tục tham mưu về công tác cán bộ, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng 2023; xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 theo quy định. 

- Công tác thường xuyên khác: Thanh toán các nhiệm vụ của Sở, cá nhân 

theo yêu cầu; mua sắm các thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn và các 

nhiệm vụ lãnh đạo Sở giao, phát sinh khác. 

(7) Trung tâm Xúc tiến đầu tư 
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- Phối hợp với các sở ban ngành, UBND các huyện thành phố tiếp tục rà 

soát, điều chỉnh danh mục dự án thu hút đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 2222/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 của các huyện được phê duyệt; 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện Nghị quyết số:16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơnn và Hướng dẫn số 1889/HDLN-HTĐT ngày14/9/2022 về trình tự, thủ tục, 

hồ sơ thực hiện một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo 

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện gói thầu: Xây dựng nội dung chi tiết 

dự án trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 theo Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2022 đã 

được phê duyệt; 

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

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; 

- Lưu ý: các nhiệm vụ được giao theo các Chương trình, Kế hoạch của cấp 

trên tiến hoành rà soát tổng kết năm 2022 đảm bảo đúng theo yêu cầu; 

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

hạn, đôn đốc. Định 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; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP(vvq). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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 Hà Mạnh Cường 
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