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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/CP ngày 27/4/2020 của 

Chính phủ và Kế hoạch 126-KH/TU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn 

về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về 

định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 

 

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ; Kế hoạch 126-KH/TU ngày 

14/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 

20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để 

các cấp, các ngành và các địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu 

tư nước ngoài, đảm bảo phù hợp với quan điểm, định hướng được đề ra trong 

Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn 

thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước 

ngoài đến năm 2030 (Nghị quyết 50 -NQ/TW); Nghị quyết số 58 -NQ/CP ngày 

27/4/2020 của Chính phủ (Nghị quyết 58 -NQ/CP); Kế hoạch 126 -KH/TU ngày 

14/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn (Kế hoạch 126 -KH/TU) về thực hiện Nghị 

quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện 

thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 

năm 2030. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ 

quan liên quan và tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan 

trong quá trình triển khai, đảm bảo hiệu quả và đồng bộ. 

- Kế hoạch là căn cứ cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ được phân công; đồng thời là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ 

kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các 

huyện, thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch phải bám sát và phù hợp với quan 
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điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Kế hoạch phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự nỗ lực của tất cả 

các cấp, các ngành, các địa phương; đồng thời có sự phân công trách nhiệm rõ 

ràng và có sự kiểm tra, giám sát thực hiện chặt chẽ. 

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các huyện và thành phố về 

tầm quan trọng của hợp tác đầu tư nước ngoài. Tuyên truyền sâu rộng quan điểm, 

chủ trương và chính sách của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác thu hút và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi 

trường. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

Để đạt được mục tiêu Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ 

Chính trị, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ, Kế hoạch 

126-KH/TU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn đã đề ra, trong thời gian tới 

bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các sở, ban, ngành, UBND các huyện và 

thành phố Lạng Sơn cần cụ thể hóa và triển khai các nhiệm vụ sau:  

1. Đổi mới, nâng cao nhận thức, tư duy và thống nhất trong hành động 

về đầu tư nước ngoài 

- Thực hiện tuyên truyền các nội dung Nghị quyết 50-NQ/TW khóa XII 

đến các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; 

- Nâng cao chất lượng công tác thu hút đầu tư và hiệu quả hợp tác đầu tư 

nước ngoài tại địa phương để trở thành một trong các thước đo đánh giá năng lực 

và trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời là chỉ số đánh giá xếp hạng hiệu 

quả đầu tư nước ngoài của địa phương. 

2. Xây dựng và triển khai thực hiện các quy định, chủ trương, chính 

sách thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh  

- Chủ động thực hiện các kế hoạch xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và sở, ngành, huyện, thành 

phố.  

- Xây dựng Sổ tay hướng dẫn quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư của 

các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thực hiện dự án tại tỉnh Lạng Sơn; Sổ 

tay hướng dẫn về các chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn; Chính sách 

khuyến khích ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh.  

- Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động tại chỗ, 

phù hợp với sự dịch chuyển lao động từ khu vực công sang khu vực tư, nhất là 

trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

-  Kiên quyết từ chối cấp mới hoặc điều chỉnh mở rộng đối với các dự án 

sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, lãng phí tài 
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nguyên, các doanh nghiệp, nhà đầu tư không chấp hành tốt pháp luật về thuế, lao 

động, bảo hiểm trong quá trình thực hiện các dự án. 

3. Tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư, chính sách 

pháp luật, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư và người lao động 

- Chủ động nghiên cứu, kịp thời ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn 

cụ thể các cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành phù hợp với khả năng của 

ngân sách và tình hình thực tế của địa phương 

- Tích cực tham mưu, đề xuất với các Bộ, ngành Trung ương trong thực 

hiện Dự án Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); xây dựng danh mục dự án 

quốc gia về đầu tư nước ngoài; xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước 

ngoài; Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030… 

- Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa tổ chức công đoàn với 

chính quyền các cấp, với Hiệp hội doanh nghiệp trong việc cải thiện môi trường 

lao động, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật liên quan đến 

quyền, nghĩa vụ người lao động, tạo môi trường hấp dẫn thu hút lao động yên 

tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 

- Rà soát các quy định, chính sách pháp luật về lao động, việc làm; việc sử 

dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kiến nghị khắc 

phục các hạn chế, bất cập. 

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài 

- Rà soát, ban hành quy định trình tự, thủ tục đầu tư thay thế Quyết định số 

1939/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 về 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 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật.  

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của tỉnh nhằm tăng cường sự 

phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan đăng ký đầu tư với các cơ quan chuyên ngành của 

tỉnh như: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Thuế, Thanh tra, Hải 

quan, Lao động… từ khâu thẩm định, theo dõi giám sát đầu tư. Trong đó quy 

định rõ trách nhiệm của từng cơ quan thuộc các lĩnh vực khác nhau nhằm theo 

dõi chặt chẽ các hoạt động đầu tư, từ đó phát hiện, ngăn chặn, giảm thiểu các vi 

phạm, gian lận của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư tại tỉnh.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cấp liên quan đến 

doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tổng kết, đánh giá tác động của các dự án có vốn đầu 

tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phương. 

- Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện các 

quy định về giám sát đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài theo quy 

định của Luật Đầu tư, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính 

phủ, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-118-2015-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-281054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-84-2015-nd-cp-giam-sat-danh-gia-dau-tu-292148.aspx
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đánh giá dự án đầu tư; Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá dự án đầu 

tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Định kỳ rà soát, đôn đốc 

các nhà đầu tư thực hiện việc đăng ký tài khoản để thực hiện chế độ báo cáo tình 

hình thực hiện dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại Việt Nam. Xử 

lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã 

hội trên địa bàn, tạo môi trường an ninh, chính trị ổn định giúp các doanh nghiệp 

yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối 

tượng xúi giục, kích động gây mất an ninh trật tự; xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp xâm phạm tài sản, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài. 

- Kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp nâng cao 

chất lượng đối thoại doanh nghiệp. Chú trọng bình chọn, vinh danh các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương.  

- Triển khai các kế hoạch, đề án và các chương trình đào tạo, tập huấn nâng 

cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài của các 

sở, ngành và địa phương trong tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi đặc biệt để 

thu hút những người giỏi, có trình độ cao vào các cơ quan quản lý nhà nước về 

đầu tư nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư 

  - Tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại trực thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư nước 

ngoài ở trong và ngoài nước. Tăng cường lồng ghép các hoạt động xúc tiến, thu 

hút đầu tư nước ngoài thông qua các hoạt động đối ngoại của tỉnh và tích cực 

tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài ở cấp Trung ương. 

- Chủ động thiết lập, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa 

phương nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan, tổ chức kinh 

tế, tài chính, doanh nghiệp quốc tế ở trong và ngoài nước. 

-  Chủ động phối hợp, liên kết với các cơ quan Trung ương, Trung tâm xúc 

tiến đầu tư phía Bắc; các tỉnh bạn thông qua kết hợp Chương trình tổ chức hoạt 

động gặp gỡ đầu Xuân hàng  năm và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 04 

tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các 

hiệp hội nghề nghiệp trong công tác xúc tiến đầu tư.  

- Chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư; ưu tiên các 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-09-2016-tt-bkhdt-theo-doi-kiem-tra-danh-gia-dau-tu-hoat-dong-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-316462.aspx
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hoạt động xúc tiến đầu tư vùng, liên ngành; xúc tiến đầu tư có mục tiêu; đa dạng 

hóa các hoạt động và phương thức xúc tiến đầu tư. Bố trí nguồn lực cho công tác 

đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư, thương 

mại, du lịch của tỉnh 

- Thực hiện dịch các tài liệu xúc tiến đầu tư của tỉnh sang các thứ tiếng 

Trung, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc để cung cấp thông tin xúc tiến đầu tư; dịch 

các tài liệu hướng dẫn thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công sang tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn 

Quốc và đăng tải lên website của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; các Trung tâm xúc 

tiến đầu tư, thương mại du lịch thuộc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa thể 

thao và du lịch của tỉnh để các nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt và tìm hiểu. 

- Tổ chức các cuộc đối thoại, hỗ trợ các nhà đầu tư, lưu ý giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai đầu tư, kinh 

doanh tại tỉnh. 

 6. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư 

- Ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ thu hút 

đầu tư của tỉnh, trong đó phát triển kinh tế cửa khẩu và đẩy mạnh xây dựng kết 

cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, tạo môi trường đầu tư 

thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh 

doanh. 

- Chủ động nghiên cứu lập quy hoạch phát triển các khu công nghiệp - đô thị 

- dịch vụ; tập trung phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, trọng tâm là khu 

vực Hữu Lũng, Chi Lăng; chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội dọc 

các tuyến Cao tốc, quốc lộ 1 (Lạng Sơn - Chi Lăng - Hữu Lũng), quốc lộ 4A 

(Lạng Sơn - Cao Lộc - Văn Lãng - Tràng Định), quốc lộ 4B (Lạng Sơn - Lộc 

Bình - Đình Lập), quốc lộ 1B (Lạng Sơn - Văn Quan - Bình Gia - Bắc Sơn). 

- Rà soát các quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh các bất hợp lý; tập trung 

tuyên truyền làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất 

nhằm thu hút các dự án có quy mô đầu tư lớn trên địa bàn; rà soát các cơ chế, 

chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô 

thị, quản lý quy hoạch. 

- Chủ động tham mưu và đề xuất xây dựng các chương trình, kế hoạch để 

tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, xây dựng và phát triển Khu kinh tế 

cửa khẩu trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh, là đầu mối giao thương quan 

trọng của khu vực thương mại tự do Asean-Trung Quốc, tuyến hành lang kinh tế 

Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng và Lạng Sơn - Hà Nội 

- Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (tham gia hành lang Xuyên Á Nam Ninh - 

Singapore); xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu có hoạt động thương mại, dịch vụ, du 

lịch năng động, là khu vực kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc. 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, 

trọng tâm là các tuyến đường tạo không gian phát triển mới về công nghiệp, dịch 
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vụ. Triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông 

quan trọng đã có; đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường huyện lên đường tỉnh. 

Chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư theo hình thức 

PPP trong lĩnh vực giao thông để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư, giảm 

gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

- Thực hiện thẩm định, xem xét chấp thuận đầu tư một cách thận trọng đối 

với các nhà đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để lựa chọn được các nhà 

đầu tư thực sự có năng lực, kinh nghiệm (cả năng lực tài chính và năng lực xúc 

tiến đầu tư) để triển khai xây dựng đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. 

- Chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

dự án nhà ở xã hội cho công nhân đã được chấp thuận đầu tư; quy hoạch để kêu 

gọi và lựa chọn các nhà đầu tư triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân; phát 

triển đô thị theo hướng mở rộng, sáp nhập một số đô thị hiện có, thành lập một số 

đô thị mới; phát triển đô thị tại các trung tâm phát triển công nghiệp theo quy 

hoạch. Tập trung kêu gọi, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây 

dựng các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, kết hợp căn hộ 

cao cấp tại các huyện, thành phố. Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ, thúc đẩy hoạt 

động sản xuất, kinh doanh như: xây dựng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 - 5 sao 

ở tỉnh Lạng Sơn, các dự án xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh; 

các dự án xây dựng cơ sở y tế, giáo dục, đào tạo ngoại ngữ tại thành phố Lạng 

Sơn và khu vực xung quanh các khu công nghiệp. 

7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư 

trong giai đoạn mới 

- Rà soát quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, gắn quy 

hoạch phát triển nguồn nhân lực với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả 

nước, vùng và địa phương; gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh 

nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề; nâng cao chất lượng đào 

tạo lao động nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Ưu tiên 

cho trường chất lượng cao, các ngành nghề được phê duyệt nghề trọng điểm cấp 

quốc tế, khu vực và quốc gia. 

- Rà soát các quy định, chính sách, pháp luật về lao động, việc làm; việc sử 

dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kiến nghị khắc 

phục các hạn chế, bất cập. 

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá những thay đổi về việc làm và ngành 

nghề đào tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 để kịp thời điều chỉnh 

công tác giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sự thay 

đổi thị trường lao động. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực 

tuyên truyền, phổ biến tới tất cả các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về 

vị trí, tầm quan trọng của công tác thu hút đầu tư nước ngoài đối với phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các nhóm giải pháp chính của Nghị 

quyết số 58-NQ/TW ngày 27/4/2020 của Chính phủ, Kế hoạch 126-KH/TU ngày 

14/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn và các nhiệm vụ chủ yếu trong Phụ lục kèm 

theo Kế hoạch này để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 

thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu. 

2. Định kỳ hằng năm, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp, 

báo cáo theo quy định. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch 

này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sơ kết, tổng kết và báo cáo Tỉnh ủy 

theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thương trực Tỉnh ủy (bc); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU  

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 58 -NQ/CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ  

KẾ HOẠCH SỐ 126-KH/TU CỦA TỈNH ỦY LẠNG SƠN  

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày     /6/2020 của UBND tỉnh) 

 

STT Nhiệm vụ/hoạt động 
Đơn vị chủ trì 

thực hiện 

Hình 

thức văn 

bản  

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

I 
Công tác tuyên truyền và cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh  
        

      

1 

 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ 

số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 

sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố  

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  
Kế hoạch  

Hằng 

năm  
 

2 

 

 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về 

ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần 

thiết nâng cao hiệu quả hợp tác đầu 

tư nước ngoài. 

Báo Lạng Sơn; 

Đài Phát thanh 

và Truyền hình 

tỉnh 

Trang tin, 

bài viết 

Hằng 

năm 
 

3 

 

Tăng cường các biện pháp bảo đảm 

an ninh trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn, tạo môi trường ổn định, an 

toàn giúp các doanh nghiệp yên tâm 

đầu tư sản xuất, kinh doanh 

Công an tỉnh Báo cáo 
Hằng 

năm 
 

II Hoàn thiện cơ chế, chính sách     

      

      

4 

Chủ động nghiên cứu, kịp thời ban 

hành các văn bản quy định, hướng 

dẫn cụ thể các cơ chế, chính sách do 

Trung ương ban hành phù hợp với 

khả năng của ngân sách và tình hình 

thực tế của địa phương 

Các sở, ngành; 

UBND cấp 

huyện theo quy 

định của Văn 

bản Trung ương 

Nghị 

quyết, 

quyết 

định,... 

Thường 

xuyên 
  

5 

Tích cực tham mưu đề xuất với các 

Bộ, ngành Trung ương trong thực 

hiện Dự án Luật đầu tư, Luật Doanh 

nghiệp (sửa đổi); xây dựng danh 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; các sở, 

ngành và UBND 

các huyện, thành 

Báo cáo 
Năm 

2020 
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mục dự án quốc gia về đầu tư nước 

ngoài; xây dựng tiêu chí đánh giá 

hiệu quả đầu tư nước ngoài; Chiến 

lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai 

đoạn 2021-2030.. 

phố 

II 

Hoàn thiện các quy hoạch để làm 

cơ sở xác định danh mục dự án 

kêu gọi đầu tư và quyết định đầu 

tư 

        

6 Xây dựng quy hoạch tỉnh Lạng Sơn  
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Quyết 

định 

Năm 

2020 -

2020  

  

7 
Xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Quyết 

định 

Năm 

2020 - 

2021 

  

8 
Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng 

Sở Xây dựng, 

UBND cấp 

huyện 

Quyết 

định 

H9àng 

nă10m 
  

9 
Rà soát điều chỉnh quy hoạch cụm 

công nghiệp 

Sở Công 

Thương, UBND 

cấp huyện 

Quyết 

định 
12/2020   

Ill 

Đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm và đạo đức công vụ trong 

giải quyết thủ tục hành chính 

        

10 

Rà soát, ban hành quy định trình tự, 

thủ tục đầu tư thay thế Quyết định số 

1939/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 

về 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. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Quyết 

định 

Quý 

III/2020 
  

11 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt 

động Trung tâm Hành chính công 

tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả UBND cấp huyện; bố trí cán bộ, 

công chức có trình độ chuyên môn 

phụ trách tại các Phòng, Ban liên 

quan đến giải quyết TTHC cho 

người dân, doanh nghiệp. 

Văn phòng 

UBND tỉnh, các 

Sở, ban, ngành; 

UBND cấp 

huyện 

Báo cáo 
Thường 

xuyên 
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IV 

Ưu tiên hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật kinh tế, xã hội để 

thu hút các nguồn lực đầu tư 

        

12 

Xây dựng kế hoạch trung hạn giai 

đoạn 2021-2025, ưu tiên đầu tư nâng 

cấp các tuyến giao thông kết nối liên 

vùng; chủ động kết nối và hỗ trợ các 

doanh nghiệp đầu tư hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thương 

mại, dịch vụ ngoài hàng rào các Khu 

công nghiệp, Cụm công nghiệp. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; UBND 

cấp huyện 

Nghị 

quyết, 

quyết định 

của cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

Năm 

2020 
  

13 

Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu có 

hoạt động thương mại, dịch vụ, du 

lịch năng động, là khu kinh tế cửa 

khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc. 

 

Ban quản lý 

KKT cửa khẩu 

Đồng Đăng – 

Lạng Sơn 

Nghị 

quyết, 

quyết định 

của cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

Năm 

2020 -

2025 

  

V 
Chú trọng đào tạo nguồn lao động 

đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp 
        

      

14 

Rà soát quy hoạch, nghiên cứu đề 

xuất sắp xếp lại mạng lưới giáo dục 

nghề nghiệp; nâng cao chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh; gắn kết cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp với doanh nghiệp.... 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Nghị 

quyết, 

Quyết 

định của 

cơ quan 

có thẩm 

quyền 

Tháng 

12/2020 
  

15 

Rà soát các quy định, chính sách 

pháp luật về lao động, việc làm; việc 

sử dụng lao động trong các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

kiến nghị khắc phục các hạn chế, bất 

cập 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Hằng 

năm 
 

VI 
Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ doanh nghiệp 
        

16 
Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư 

hằng năm 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư (Trung 

tâm Xúc tiến 

đầu tư) 

Kế hoạch 
Hằng 

năm 
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17 

Kế hoạch vận động, xúc tiến đầu tư 

kết nối với các nhà đầu tư, tập đoàn 

kinh tế lớn, cơ quan, diễn đàn, các tổ 

chức kinh tế có uy tín lớn trong và 

ngoài nước... để kêu gọi, thu hút đầu 

tư vào tỉnh; xúc tiến đầu tư có mục 

tiêu, trọng tâm, trọng điểm, gắn với 

các tiêu chí hợp tác đầu tư mới. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Kế hoạch 

Hàng 

năm 
  

18 

Xây dựng Sổ tay hướng dẫn về các 

chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh 

Lạng Sơn; Chính sách khuyến khích 

ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn, thực hiện dự án 

đầu tư trong và ngoài khu công 

nghiệp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Sổ tay 

hướng dẫn  

Năm 

2020, cập 

nhật điều 

chỉnh 

thường 

xuyên 

hàng 

năm 

 

19 

Cập nhật, công khai, minh bạch 

thông tin kinh tế - xã hội, pháp luật, 

chính sách, quy hoạch, kế hoạch, thị 

trường... 

Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh, 

các website các 

Sở, ngành, địa 

phương; các 

phương tiện 

thông tin đại 

chúng của tỉnh; 

trang mạng xã 

hội … 

Được 

đăng tải 

Thường 

xuyên 
  

20 

Đối thoại, đổi mới, mở rộng phương 

thức tiếp nhận kiến nghị, phản ánh 

của nhà đầu tư; xử lý dứt điểm, kịp 

thời các khó khăn, vướng mắc liên 

quan đến các dự án đầu tư. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; UBND 

cấp huyện 

 Hội nghị, 

Hội thảo  

Hàng 

năm 
  

21 

Ban hành Danh mục dự án kêu gọi 

thu hút vốn đầu tư nước ngoài của 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư;  

Quyết 

định  
2020   

22 

Tham mưu, đề xuất kế hoạch đào 

tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ 

làm công tác xúc tiến đầu tư, thương 

mại, du lịch của tỉnh 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Hằng 

năm 
 

23 

Tham mưu thành lập Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh 

trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), 

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến 

Sở Nội vụ chủ 

trì phối hợp với 

các sở, ngành 

liên quan 

Quyết 

định  

Năm 

2020- 

2021 
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thương mại (Sở Công thương), 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 

(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

24 

Tham mưu thiết lập và xây dựng mối 

quan hệ hợp tác với các cơ quan 

ngoại giao, thương mại, đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam, cơ quan ngoại 

giao của Việt Nam ở nước ngoài, các 

tổ chức quốc tế, các văn phòng đại 

diện, ... 

Sở Ngoại vụ Báo cáo  
Hằng 

năm 
 

      

VII 
Tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát dự án đầu tư 
        

25 

Hoạt động thanh tra, giám sát sử 

dụng đất. Đối với các dự án đầu tư 

không có khả năng triển khai hoặc 

chưa có kế hoạch sử dụng hết diện 

tích đất đã được giao để chuyển cho 

các dự án đầu tư mới có hiệu quả 

hơn. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Quyết 

định thu 

hồi đất, 

quyết định 

chấm dứt 

hoạt động 

dự án 

Thường 

xuyên 
  

26 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra sự 

chấp hành quy định về môi trường, 

sử dụng công nghệ gây ô nhiễm 

nghiêm trọng đến môi trường để xử 

lý theo quy định. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Quyết 

định xử lý 

theo quy 

định 

Thường 

xuyên 
  

27 

Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư; 

rà soát các thủ tục thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm 

dứt hoạt động dự án đối với các dự 

án đầu tư không có khả năng triển 

khai, vi phạm pháp luật có liên quan. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Quyết 

định chấm 

dứt hoạt 

động dự 

án 

Thường 

xuyên 
  

28 

Hoàn chỉnh cập nhật dữ liệu quốc 

gia về doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài trong Hệ thống thông tin 

quốc gia về đầu tư nước ngoài 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Báo cáo 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Thường 

xuyên  
 

29 

Rà soát các trường hợp tranh chấp và 

có khả năng xẩy ra tranh chấp để 

phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, các bộ ngành liên quan cùng hỗ 

trợ doanh nghiệp, tránh tình trạng 

khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng môi 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Báo cáo 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Thường 

xuyên  
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trường đầu tư. 

      

Tổng cộng: 29 nhiệm vụ 
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