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Số:          /UBND-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2022 
 

V/v tổ chức thực hiện một số nhiệm 

vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về khu công 

nghiệp, khu kinh tế 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

                      

Thực hiện Công văn số 3436/BKHĐT-QLKKT ngày 26/5/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khu 

công nghiệp, khu kinh tế; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Đối với việc giám sát, đánh giá đầu tư 

- Các cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn) thực hiện trách nhiệm giám sát, đánh giá mục 

tiêu, sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch và chủ trương đầu tư đã được cấp 

có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư, tiến độ đầu tư đối 

với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, 

khu kinh tế theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia 

và giám sát, đánh giá đầu tư. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ 

quan liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường, sử dụng đất đai, tài nguyên khác theo quy định của pháp luật. 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát việc đầu tư và việc chấp hành các quy định về giám sát đầu tư 

dự án của các nhà đầu tư theo địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện các vi phạm 

trong quá trình thực hiện, đề xuất với UBND tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư các 

biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; đối với các dự án chậm triển khai 

cần làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan để có biện pháp xử lý đảm bảo 

phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn.  

2. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát, đôn đốc, giám sát nhà 

đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp được giao quản lý 
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theo tiến độ được phê duyệt để đảm bảo quỹ đất công nghiệp với hạ tầng kỹ 

thuật đồng bộ cho thu hút đầu tư. 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai, xây dựng 

và UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra rà soát, xử lý nghiêm minh 

các trường hợp vi phạm, báo cáo UBND tỉnh trong việc xử lý các dự án đầu tư 

chậm thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện trong khu công nghiệp, khu 

kinh tế, trường hợp thuộc diện phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp phát triển đồng bộ kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp, 

khu chức năng của khu kinh tế, trong đó tập trung vào việc phát triển nhà ở, 

công trình giáo dục, văn hóa, thể thao cho người lao động. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà 

soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp, khu kinh tế trong phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh để có giải 

pháp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ 

chức triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách đã được ban hành theo Nghị 

quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của 

Quốc hội về chính sách tiền tệ, tài khóa hỗ trợ Chương trình, nhất là cơ chế, 

chính sách hỗ trợ người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy thu hút đầu tư theo 

hướng phát triển các cụm liên kết ngành và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng 

tạo trong khu công nghiệp, khu kinh tế; chỉ đạo đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khẩn trương xây dựng 

phương án phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch 

tỉnh, trong đó ưu tiên quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc hành 

lang phát triển, khu vực động lực phát triển hoặc khu vực có vai trò tương tự 

được xác định trong quy hoạch vùng. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố tăng cường giám sát, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là 

xử lý nước thải, chất thải, phòng ngừa sự cố môi trường đối với các dự án đầu tư 

xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.   
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5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và 

tham mưu UBND tỉnh giải pháp hạn chế việc tăng giá, phí sử dụng hạ tầng, tiện 

ích công cộng đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế để 

giảm áp lực về chi phí sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp.  

6. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan xây dựng Phương án 

phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Lạng 

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

7. UBND các huyện, thành phố, các sở quản lý chuyên ngành chủ động 

tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành để 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế 

trên địa bàn./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (B/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

Đoàn Thu Hà 
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