
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 184 /KH-SKHĐT 

 

  Lạng Sơn, ngày 21 tháng  7 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự  

phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 

 

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật 

tự phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch triển khai Kế hoạch nêu trên với nội 

dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tổ chức nghiêm túc công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra Kỳ 

họp thứ nhất Quốc hội khóa XV (sau đây được viết tắt là Kỳ họp) và khi có 

yêu cầu đột xuất; bảo đảm công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

đều được tiếp theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn 

thư, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

không để phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bảo 

đảm an ninh trật tự, an toàn cho Kỳ họp;  

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở với các ngành và địa phương 

trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý đối với các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp có liên quan đến Sở tại địa bàn 

Thành phố Lạng Sơn; 

- Thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 

trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 21/6/2021, đảm 

bảo vừa thực hiện tốt, có hiệu quả công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp, 

vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để lây lan dịch 

bệnh tại “Nơi tiếp công dân” của Sở. 

2. Yêu cầu: 

- Hoàn thành tốt công việc quản lý Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ 

được giao của Sở; hoàn thành tốt (và kịp thời) các nhiệm vụ do cơ quan cấp 

trên giao; 

- Đảm bảo mọi công việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Và 

Trung tâm XTĐT trực thuộc Sở) đều được giải quyết kịp thời; đảm bảo yêu 

cầu về tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu quả;  

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực hoạt động quản lý Nhà nước 

được giao của Sở;  
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- Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng công chức; thực hiện nghiêm túc 

kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các đơn vị của Sở; có biện pháp chấn chỉnh 

sai sót, vi phạm trong thực thi chức trách nhiệm vụ liên quan đến hoạt động 

quản lý nhà nước được giao của Sở;  

- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính 

nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc 

thực hiện thủ tục hành chính.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Văn phòng: 

Chuẩn bị tốt tham mưu, theo dõi, đôn đốc và điều kiện cho các phòng 

chuyên môn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực 

được giao của Sở. Làm tốt công tác phối hợp với các phòng chuyên môn 

nghiệp vụ để thu thập thông tin, sử lý số liệu, tổng hợp xây dựng các báo cáo 

theo nhiệm vụ được giao hằng tháng, hằng quý và hằng năm.  

 Kiểm tra, rà soát, tham mưu cho Lãnh đạo Sở chấn chỉnh kịp thời các 

sai sót của công chức; của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện 

công tác quản lý nhà nước liên quan đến các luật và hệ thống văn bản hướng 

dẫn dưới luật. 

 Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hệ thống văn bản do Sở phát hành. 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức 

đối với công tác tham mưu, soạn thảo văn bản nhằm đảm bảo thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao của Sở. 

 2. Thanh tra Sở: 

 Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được 

phê duyệt. Thực hiện công tác thanh kiểm tra tổ chức và cá nhân theo đúng 

quy định của Pháp luật thanh tra.  

 Kịp thời phản ánh những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực 

hiện Luật Tiếp công dân (và các văn bản luật có liên quan); những vi phạm, 

sai sót, của tổ chức và cá nhân cho Lãnh đạo Sở để kịp thời chấn chỉnh, sửa 

chữa, khắc phục. 

 Có biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ 

công chức thanh tra. Thực hiện công tác tuyên truyền cho tổ chức và cá nhân 

về các quy định của luật, hệ thống văn bản dưới luật cho tổ chức và cá nhân 

trong quá trình thanh kiểm tra.  

 3. Phòng ĐKKD: 

 Thực hiện công tác giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân  khi có 

nhu cầu tư vấn, giải quyết TTHC liên quan đến các vấn đề thành lập doanh 

nghiệp; các TTHC liên quan đến quá trình hoạt động theo đúng quy định của 

Luật Doanh nghiệp.  

 Chủ động rà soát, kiểm tra, lập báo cáo tham mưu cho Lãnh đạo Sở; cơ 

quan cấp trên về những vướng mắc liên quan đến Luật Doanh nghiệp; hệ 

thống văn bản hướng dẫn dưới luật trong quá trình hình thành và phát triển 
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của doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt 

động của doanh nghiệp. 

 Có sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Luật 

Doanh nghiệp nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại của tổ chức và cá nhân 

có nhu cầu; đảm bảo hiệu quả và chất lượng phục vụ; tiết kiệm tối đa chi phí 

của doanh nghiệp; góp phần cải thiện chỉ số hành chính công; cải thiện chỉ số 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh 

nghiệp khi có nhu cầu. 

 Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh về các sáng kiến 

gặp gỡ, đối thoại giữa doanh nghiệp (là Chủ đầu tư) và cơ quan quản lý nhà 

nước có liên quan; có biện pháp hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc cho các tổ chức kinh tế và cá nhân khi tiến hành triển khai dự án 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn.  

 Làm tốt công tác quản lý, triển khai việc thực hiện Luật Hợp tác xã. Hệ 

thống hóa thông tin quản lý về Hợp tác xã theo từng lĩnh vực, năng lực và 

chất lượng hoạt động. 

  4. Phòng Quản lý đầu tư Ngoài ngân sách: 

 Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

năm 2017 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) cho doanh nghiệp, tổ chức và cá 

nhân có liên quan theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện tốt công tác 

thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2020.  

 Chủ động thu thập dữ liệu, lập hệ thống thông tin đầy đủ về tình hình 

hoạt động của các dự án đã được cấp Chủ trương đầu tư, Chứng nhận đăng ký 

đầu tư để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý cho 

Lãnh đạo Sở; cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (TW và địa 

phương).  

 Đề xuất các giải pháp thu  hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) của tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư các dự án đầu 

tư theo định hướng thu hút FDI vào địa bàn tỉnh.  

 5. Phòng Quản lý Đầu tư công: 

 Chủ động triển khai các công tác liên quan đến Luật Đầu tư công, Luật 

Đấu thầu. Thu thập dữ liệu, lập hệ thống thông tin đầy đủ về tình hình hoạt 

động của các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; các dự án đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư (PPP)…để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ 

công tác quản lý cho Lãnh đạo Sở; cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 

(TW và địa phương). Tham mưu phân bổ, cân đối vốn cho Chương trình 

MTQG về Xây dựng NTM và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 

của địa phương đúng theo tiêu chí quy định.  

 Nghiên cứu, chủ động tham tham mưu ban hành các cơ chế chính sách 

vận động, quản lý nguồn viện trợ ODA và các nguồn vốn ưu đãi khác của các 

Nhà tài trợ  
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 6. Phòng Tổng hợp KTXH: 

 Triển khai thực hiện tốt Luật quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tham mưu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh; quản lý quy hoạch theo 

Luật Quy hoạch. Đảm bảo quy hoạch tỉnh trở thành định hướng cho sự phát 

triển của doanh nghiệp, cho đầu tư phát triển. Nghiên cứu, tham mưu cho 

UBND tỉnh triển khai phát triển kinh tế xã hội hằng năm và 5 năm giai đoạn 

2021-2025;  

 7. Trung tâm Xúc tiến đầu tư: 

 Thực hiện tốt công tác tư vấn về thành lập doanh nghiệp; tư vấn lập dự 

án đầu tư cho tổ chức và cá nhân đúng theo quy định Pháp luật. Rà soát, lập 

danh mục dự án gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021 -2025. Có sáng kiến, kinh nghiệp trong việc tiếp cận các tập đoàn, 

doanh nghiệp để giới thiệu, quảng bá; chủ động thu hút vốn đầu tư cho các dự 

án theo danh mục ưu tiên đầu tư của tỉnh. 

 Tiếp tục cập nhật, làm giàu Trang thông tin Sở kế hoạch và đầu tư; 

từng bước xây dựng trang trở thành địa chỉ tin cậy khi tổ chức và cá nhân cần 

truy cập, tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh của địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào Kế hoạch này các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Trung tâm 

Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm thực hiện triển khai thực hiện và phối hợp tổ 

chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp Quốc hội khóa 

XV theo đúng Kế hạch đã đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban TCD tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, NV; Trung tâm XTĐT; 

- Lưu: VT, VP, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Mạnh Cường 
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