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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030
Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND, ngày 07/2/2020 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch
thực hiện Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2020-2030 (Đề án) như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
Cụ thể hóa việc thực hiện Đề án theo chức năng nhiệm vụ được giao; xây
dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể của từng phòng chuyên môn, đơn
vị trực thuộc có liên quan để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
2. Mục tiêu
Tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và danh mục dự
án khuyến khích đầu tư về lĩnh vực lâm nghiệp; xây dựng kế hoạch, tham mưu
cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư trung hạn, hằng năm để thực hiện Đề án. Tổng
nhu cầu vốn thực hiện các nội dung Đề án giai đoạn 2020-2030: 2.494 tỷ đồng.
Trong đó: Vốn ngân sách trung ương: 600 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương:
117 tỷ đồng. Vốn xã hội hóa: 1.605 tỷ đồng. Vốn ODA: 172 tỷ đồng.
3. Nhiệm vụ
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động.
(Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện).
- Rà soát, tham mưu điều chỉnh và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách
ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực lâm
nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị
định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số
08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách
đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025;
Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 0/12/2018 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Rà soát, xây
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dựng danh mục dự án phát triển lâm nghiệp gọi vốn đầu tư phù hợp với tình
hình và nhu cầu phát triển của tỉnh.
(Phòng Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách chủ trì, Phòng Quản lý Đầu tư
công và Trung tâm xúc tiến đầu tư phối hợp thực hiện)
- Xây dựng kế hoạch, tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công
trung hạn và hằng năm do tỉnh quản lý để thực hiện Đề án; Vận động, thu hút,
điều phối quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và
các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh cho lĩnh vực lâm nghiệp.
Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư công,
nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ
phi Chính phủ nước ngoài của các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp trên
địa bàn tỉnh.
(Phòng Quản lý Đầu tư công chủ trì thực hiện).
- Nâng cao chất lượng thẩm định các đề xuất dự án đầu tư vào lĩnh vực
lâm nghiệp; thẩm định nguồn vồn và khả năng cân đối vốn thẩm định chủ
trương đầu tư dự án lâm nghiệp sử dụng vốn đầu tư công
(Phòng Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách, Phòng Quản lý Đầu tư công
thực hiện).
4. Tổ chức thực hiện
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức nhiệm vụ nêu trên; xây dựng kế
hoạch hằng năm, hằng tháng của đơn vị, của phòng để triển khai thực hiện. Kịp
thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung giải quyết những
vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; với các
sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố để tổ chức triển khai
thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án.
- Phòng Quản lý Đầu tư công theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch
theo định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở: TC, NN&PTNN, TN&MT;
- UBND các huyện, thành phố (p/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLĐTC.
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