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Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
xây dựng kế hoạch thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2020 như 
sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm 
vụ trọng tâm trong năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư được Chủ tịch UBND 
tỉnh giao tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 17/01/2020; kịp thời tháo gỡ 
các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ, đảm bảo hoàn thành có chất lượng đáp ứng thời gian thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Từng nhiệm vụ được cụ thể hóa, xác định rõ các nội dung, công việc phải 
thực hiện, thời gian hoàn thành; phòng chuyên môn và công chức chủ trì, phối 
hợp chịu trách nhiệm thực hiện, lãnh đạo sở trực tiếp chỉ đạo. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tham mưu xây dựng kịp thời, đảm bảo chất lượng và thời gian 
trình UBND tỉnh các báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư 
công tháng, quý, 6 tháng, cả năm đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
sát thực, khả thi.  

1.1. Tháng 01 

(1) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020. 

- Giám đốc Sở chỉ đạo; 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp quy hoạch. 

1.2. Tháng 02 

(1) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020. 
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- Giám đốc Sở chỉ đạo; 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp quy hoạch. 

1.3. Tháng 3 

(1) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II 
năm 2020. (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 53, tháng 3; trình Ban Chấp hành 
kỳ thứ 19, tháng 3).  

(2) 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 về 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 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 54, tháng 4; trình 
Ban Chấp hành, kỳ thứ 20, tháng 6). 

- Giám đốc Sở chỉ đạo; 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp quy hoạch. 

1.4. Tháng 4 

(1) Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 
tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. 

- Giám đốc Sở chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp quy hoạch. 

1.5. Tháng 5 

(1)  Dự thảo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu 
năm; nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
kỳ 55, tháng 6; trình Ban Chấp hành, kỳ thứ 20, tháng 6). 

(2) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp 
chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020. 

(3) Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 
tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. 

- Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp quy hoạch chủ trì, các phòng thuộc 
Sở phối hợp. 

(4) Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến 
nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI. 

(5) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu 
tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Trình Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 56, tháng 6; trình Ban Chấp hành, kỳ thứ 20, tháng 6). 
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(6) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ 
sung kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020.  

(7) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm 6 tháng đầu 
năm 2020, ( Tháng 5/2020).  

 - Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Hứa Thị Hằng, chỉ đạo; 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành. 

(8) Hoàn thành dự thảo thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả 
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu và phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2020, (tháng 5/2020). 

- Đ/c Hứa Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo; 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Khoa giáo văn xã. 

1.6. Tháng 6 

(1) Hoàn thành dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiêm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.  

(2) Hoàn thành dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự 
án, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020. 

(3) Báo cáo xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 
15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI. 

(4) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm 6 tháng đầu 
năm 2020. 

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Hứa Thị Hằng chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành. 

1.7. Tháng 7 

(1) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 
và 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. 

- Giám đốc Sở chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp quy hoạch. 

(2) Dự thảo Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 của 
UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

(3) Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Hứa Thị Hằng chỉ đạo; 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành, các phòng thuộc Sở phối hợp.  

1.8. Tháng 8 

(1) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh 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 
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tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. (Trình Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ kỳ 59, tháng 9; trình Ban Chấp hành, kỳ thứ 21, tháng 9). 

(2) Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 
tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. 

(3) Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021.  

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Hứa Thị Hằng chỉ đạo; 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành, các phòng thuộc Sở phối hợp.  

1.9. Tháng 9 

(1) Hoàn thành Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 
tháng 9  và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2020. 

(2) Dự thảo (bước 1) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 
năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021. 

- Giám đốc Sở chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp quy hoạch. 

1.10. Tháng 10 

(1) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2021. (Trình lần 1 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 01 khóa XVII, tháng 
11). 

(2) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 
và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020, (tháng 10/2020).  

(3) Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực kinh tế - xã 
hội năm 2020; dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về nhiệm vụ 
trọng tâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực kinh tế - xã hội tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021 (Trình lần 1 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 01 
khóa XVII, tháng 11). 

- Giám đốc Sở chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp quy hoạch. 

(4) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu 
tư công năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021 (Trình lần 1 Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ kỳ 01 khóa XVII, tháng 11; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định). 

(5) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công năm 2020. 

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Hứa Thị Hằng chỉ đạo; 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành.  

1.11. Tháng 11 
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(1) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2021. (Trình lần 2 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 02 khóa XVII, tháng 
12; trình Ban Chấp hành kỳ thứ 02 khóa XVII, tháng 12). 

(2) Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 
11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020. 

(3) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp 
tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh năm 2021. 

(4) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2021. 

(5) Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực kinh tế - xã 
hội năm 2020; dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về nhiệm vụ 
trọng tâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực kinh tế - xã hội tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021. 

- Giám đốc Sở chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

(6) Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 
tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI. 

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Hứa Thị Hằng chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành, các phòng thuộc Sở phối hợp. 

(7) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện mục 
tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa – xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm  năm 
2021. 

- Đ/c Hứa Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Khoa giáo - Văn xã. 

(8) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu 
tư công năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021 (Trình lần 2 Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ kỳ 02 khóa XVII, tháng 12). 

(9) Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, (Tháng 11/2020). 

(10) Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của 
cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI. 

(11) Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Hứa Thị Hằng chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành, các phòng thuộc Sở phối hợp. 
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1.12. Tháng 12 

(1) Chuẩn bị các nội dung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách năm 2021. 

(2) Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ 
đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2021. 

- Giám đốc Sở chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, các phòng thuộc Sở 
phối hợp. 

(3) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm năm 2020, 
nhiệm vụ năm 2021 cho Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm. 

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Hứa Thị Hằng chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành. 

(4) Các báo cáo chuyên đề khác liên quan khi được cấp thẩm quyền giao. 

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc các Phó Giám đốc Sở. 

- Chủ trì thực hiện: Các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu được giao. 

Yêu cầu: Trưởng các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tham 
mưu thực hiện phải chủ động, có kế hoạch cụ thể, xác định từng bước công việc 
để tập hợp tư liệu, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng đề 
cương, chuẩn bị báo cáo. Chủ động tham mưu xây dựng văn bản đề nghị các cơ 
quan, đơn vị có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin. Các báo cáo ngoài tổng 
hợp thông tin, tình hình, kết quả thực hiện cần phải có phân tích, đánh giá, nhận 
định, dự báo tình hình, bối cảnh, chỉ rõ được nguyên nhân những hạn chế, yếu 
kém để xác định được nhiệm vụ, mục tiêu thời gian tới. Việc dự báo kết quả 
thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp sát thực, khả thi. 

2. Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 lần 1; xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

(1) Hoàn thành dự thảo Nhiệm vụ, Dự toán lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Ban chỉ đạo và UBND tỉnh, 
(tháng 01/2020). 

(2) Hoàn thiện, trình Hội đồng thẩm định thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch 
tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045, (tháng 02/2020). 

(3) Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy 
hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, (Tháng 
3/2020).  
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(4) Tổ chức lựa chọn tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2045, (Tháng 4/2020).  

(5) Triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045, (Tháng 5 - 8/2020). 

(6) Dự thảo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 (Lần 1), (Tháng 9/2020).  

(7) Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 (lần 1) xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, (Tháng 10 - 12/2020). 

(8) Tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

3. Hoàn thành xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.  

(1)   Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh ủy quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C 
(Trình dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh chậm nhất trong tháng 01/2020). 

(2) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 phần vốn ngân sách trung ương 
(Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 56, tháng 6; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm 
định; trình Ban Chấp hành, kỳ thứ 20, tháng 6; trình kỳ họp bất thường HĐND 
tỉnh), (tháng 3/2020). 

(3) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu 
tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Trình Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 56, tháng 6; trình Ban Chấp hành, kỳ thứ 20, tháng 6), ( 
tháng 5/2020).  

(4) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn. 
(tháng 9/2020). 

(5) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn (tháng 9/2020). 

(6) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 
năm 2021 – 2025, (tháng 9/2020). 

(7) Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn, (tháng 
11/2020).  

(8) Báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 
2021 – 2025, (tháng 11/2020). 
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(9) Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, (tháng 11/2020). 

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Hứa Thị Hằng chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành, các phòng thuộc Sở phối hợp. 

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu 
tư, thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, thẩm định kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý; 
nâng cao chất lượng, tiến độ thẩm định các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân 
sách nhà nước, dự án theo hình thức đối tác công tư. 

4.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm 
định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý: 

(1) Tập trung nâng cao chất lượng nội dung thẩm định chủ trương đầu tư, 
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đảm bảo đúng thời gian quy 
định; rút ngắn thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở Hứa Thị Hằng. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành, phòng Khoa giáo văn xã. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

4.2. Nâng cao chất lượng, tiến độ thẩm định các dự án đầu tư có vốn 
ngoài ngân sách nhà nước, dự án theo hình thức đối tác công tư. 

(1) Phối hợp với các Sở, ban ngành và các cơ quan liên quan nghiên cứu 
nâng cao chất lượng thẩm định; đồng thời phải đảm bảo tiến độ thực hiện theo 
các quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn thực hiện của tỉnh. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

4.3. Nâng cao chất lượng, tiến độ thẩm định các dự án đầu tư (vốn 
ngoài ngân sách nhà nước) theo quy định Luật Đầu tư  

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

5. Xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện 
Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 trong Quý I, Quý II/2020 
(dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ủy quyền quyết định chủ 
trương đầu tư dự án nhóm C; Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, 
định mức, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025…). 
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(1) Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ủy quyền quyết định 
chủ trương đầu tư dự án nhóm C; Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, 
định mức, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025…) 

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở., Phó Giám đốc Hứa Thị Hằng. 

- Đơn vị chủ trì: Kinh tế ngành. 

- Chủ trì thực hiện:  phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý I+II/2020. 

6. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chính sách ưu đãi 
đầu tư trên địa bàn tỉnh; chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát 
triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 tới các xã, doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh; phấn đấu có ít nhất 10 nhà đầu tư được hưởng chính sách. Hỗ 
trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai được ít nhất 05 
dự án đầu tư đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019 

6.1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chính sách ưu đãi 
đầu tư trên địa bàn tỉnh; chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 
hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 tới các huyện xã, doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh; phấn đấu có ít nhất 10 nhà đầu tư được hưởng chính sách. 

(1) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư trên 
địa bàn tỉnh; chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2020-2025 tới huyện, các xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

(2) Tổ chức truyên truyền, tập huấn chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn 
tỉnh; chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết trong 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2020-2025 tới các huyện, xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Doanh nghiệp, kinh thế tập thể và tư nhân. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020. 

(3) Hỗ trợ nhà đầu tư (10 nhà đầu tư được) hưởng chính sách.  

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Doanh nghiệp, kinh thế tập thể và tư nhân. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

6.2. Hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai 
được ít nhất 05 dự án đầu tư đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh 
năm 2019 
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(1) Ban hành văn bản hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ 
tục đầu tư đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Doanh nghiệp, kinh thế tập thể và tư nhân. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020. 

(2) Nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung 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. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Doanh nghiệp, kinh thế tập thể và tư nhân. 

- Thời gian thực hiện: Quý II+III/2020. 

(3) Hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai được ít 
nhất 05 dự án đầu tư đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Doanh nghiệp, kinh thế tập thể và tư nhân. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.        

6.3. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 
11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường công tác xúc 
tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020. (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 60, 
tháng10), (tháng 9/2020). 

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Phùng Thị Thanh Nga chỉ đạo;  

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Trưởng các phòng, đơn vị trực 
thuộc theo nhiệm vụ được giao phải bám sát kế hoạch, chỉ đạo cụ thể, phân công 
công chức, viên chức tổ chức thực hiện. Kịp thời báo cáo các vướng mắc, phát 
sinh để có hướng chỉ đạo thực hiện. 

2. Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trung tâm Xúc 
tiến đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện. 

- Định kỳ hằng tuần, Văn phòng Sở tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, 
báo cáo Giám đốc để chỉ đạo. 

- Định kỳ hằng tháng, Văn phòng Sở tổng hợp kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ, phục vụ họp giao ban Sở hàng tháng. Đề xuất, báo cáo lãnh đạo Sở 
những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 
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3. Các đồng chí lãnh đạo Sở theo phân công tập trung chỉ đạo, đảm bảo 
hoàn thành 06 nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 
17/01/2020 của UBND tỉnh. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế sẽ có điều 
chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ trong các kế hoạch cụ thể của từng nhiệm vụ trọng 
tâm./. 

 

  Nơi nhận:                                                           
- UBND tỉnh (b/c); 
- Giám đốc, các Phó giám đốc Sở; 
- Các Sở, Ban ngành; 
- UBND các huyện, thành phố;                                                  
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Văn phòng (đăng tải lên website của Sở);   
- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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