
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

TỔ CÔNG TÁC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-TCT Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 

năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

   

Ngày 31/8/2021 Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự kiểm tra có 

các thành viên Tổ Công tác tại Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư có lãnh đạo Sở và đại diện 

lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 và ý kiến của các thành phần tham dự và 

ý kiến giải trình của lãnh đạo Sở, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như 

sau: 

1. Đánh giá chung 

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nghiêm túc của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư trong công tác chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra như: xây 

dựng báo cáo kỹ lưỡng, mời thành phần làm việc, tài liệu kiểm chứng đầy đủ theo 

đúng yêu cầu của Tổ Công tác.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, với khối 

lượng công việc lớn, tính chất phức tạp, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh trong khi số lượng biên chế được giao còn hạn chế. Trong 

08 tháng đầu năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao nhiều nhiệm vụ, nhưng Sở đã rất chủ động, kịp thời ban hành các 

văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và ngân 

sách nhà nước năm 2021 theo đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ; đã chủ động xây 

dựng Chương trình công tác, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được 

UBND tỉnh giao tại Quyết định số 382a/QĐ-UBND; Kế hoạch số 43/KH-UBND 

và Chương trình làm việc số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2021 về Chương trình 

làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021; đến nay cơ bản đã hoàn thành 

04/07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt. Trong tổng số 197 nhiệm vụ 

được UBND tỉnh giao, đã hoàn thành 177/197 nhiệm vụ, trong đó có 07 nhiệm vụ 

hoàn thành nhưng quá hạn, còn 22 nhiệm vụ chưa hoàn thành còn thời hạn.  

Sở đã bám sát các văn bản chỉ đạo, chương trình công tác, kế hoạch của 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để triển khai thực hiện tốt các nội dung nhiệm 
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vụ được giao, trong đó trọng tâm là Quyết định 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; Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025; 

Kế hoạch đầu tư công; đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ 

chế chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; cải thiện môi 

trường đầu tư và thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp. 

Công tác cải cách hành chính của Sở đạt kết quả tích cực, đã có 100/109 

thủ tục hành chính được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh, trong đó có 66 thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế "4 tại chỗ"; kết 

quả đã tiếp nhận 2.314 hồ sơ, 100% hồ sơ đã được giải quyết trước và đúng hạn, 

100% người dân và doanh nghiệp đánh giá mức độ hài lòng và rất hài lòng; tỷ lệ 

cắt giảm thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực (56%). Công tác kiểm tra kỷ luật, 

kỷ cương được tăng cường. Đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, đôn 

đốc các đơn vị thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, kết quả đến thời điểm báo cáo 

đã giải ngân được 44,3% kế hoạch Trung ương giao, đạt 42,0% kế hoạch địa 

phương giao.  

2. Hạn chế, vướng mắc 

Đơn vị đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 08 tháng 

đầu năm 2021, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn có một số hạn chế 

như:  

Công tác thẩm định một số dự án đầu tư chất lượng chưa cao. Còn có 07 

nhiệm vụ được giao hoàn thành nhưng quá thời hạn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 

công của tỉnh còn chưa đạt yêu cầu. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn 

ở mức thấp so với cả nước và khu vực mặc dù đã rất tích cực triển khai nhiều giải 

pháp; chưa tham mưu giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan 

đến lĩnh vực ngành phụ trách; trang thông tin điện tử của sở có một số chuyên 

mục chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời nội dung. 

3. Kiến nghị của Tổ Công tác  

Để tiếp tục triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kết luận, chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2021, 

Tổ Công tác đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc công 

chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát chủ đề năm 2021 của tỉnh là 

“Siết chăṭ kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liêṭ hành đôṇg, sáng taọ 

bứt phá” để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trong đó quan tâm thực hiện một số 

nội dung sau:  

a) Tập trung hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

2021 được UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định 382a/QĐ-

UBND ngày 24/01/2021 và các nội dung tại Kế hoạch số 43/KH-UBND, phấn 

đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Ngoài ra, cần tăng cường hơn nữa trong công tác 

tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
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kinh tế - xã hội năm 2021; quyết định của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, 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.  

b) Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ do sở quản lý, tham mưu. Tăng 

cường theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công 2021, 

kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân 

sang các dự án đang có nhu cầu vốn để bảo đảm tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh đạt 

ở mức cao nhất; đề xuất UBND tỉnh các biện pháp xử lý, kiểm điểm trách nhiệm 

nghiêm túc các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, phải hủy 

dự toán. 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh bảo đảm chất lượng, trong 

quá trình lập phải thường xuyên phối hợp với các sở ngành liên quan trong quá 

trình triển khai lập quy hoạch, nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế cạnh 

tranh đồng thời vẫn đảm bảo được tính thống nhất, khoa học, tránh lãnh phí. 

c) Tiếp tục triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Kế hoạch phát triển doanh 

nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021; Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ 

doanh nghiệp tái cấu trúc, nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương thức sản 

xuất, kinh doanh để ứng phó linh hoạt với tác động của thiên tai, dịch bệnh để 

phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Tích cực triển khai các chính 

sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm tốt công tác thu hút đầu tư, 

cải thiện môi trường kinh doanh. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025. 

d) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp trong 

tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

đ) Thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh 

kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan. Nâng cao năng lực, trách nhiệm, 

nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý nhiệm vụ 

nhằm tham mưu đúng, trúng, đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục thực hiện công tác sắp 

xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát rút 

ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành 

chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.  

e) Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 

công việc chuyên môn để đáp ứng lộ trình chuyển đổi số đối với ngành; tiếp tục 

nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử của Sở. 

4. Về đề xuất, kiến nghị của đơn vị 
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a) Đối với kiến nghị giao nhiệm vụ trên phần mềm cần bố trí thời gian phù 

hợp: tiếp thu kiến nghị của Sở, Tổ Công tác sẽ kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh 

nghiên cứu thực hiện. 

b) Đối với kiến nghị xin rút 01 công chức tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực dự 

án đầu tư của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công đồng thời đề nghị xem 

xét giao cho đơn vị bưu chính tiếp nhận hồ sơ: việc đề xuất xin rút 01 công chức 

đồng thời đề nghị xem xét giao cho đơn vị bưu chính tiếp nhận hồ sơ thời điểm 

này là chưa phù hợp. Bởi vì, hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được bố trí 01 

khu vực riêng với 03 quầy và 02 công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh để thực hiện tiếp nhận hồ sơ. Do vậy, nếu thực hiện việc rút 01 

công chức thì đề nghị Sở giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực dự án đầu 

tư cho công chức còn lại của Sở đảm nhận nhằm bảo đảm chất lượng công việc. 

c) Đối với kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây 

dựng quy chế chung về thực hiện dịch vụ công trực tuyến có sự liên thông văn 

bản giữa các Sở và UBND các huyện, thành phố để thực hiện thẩm định, giải 

quyết TTHC nói chung, đối với Sở Kế hoạch và Đầu từ về thực hiện các TTHC 

về giải quyết dự án đầu tư ngoài ngân sách. 

 Văn phòng UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền 

thông về các giải pháp chuyển đổi số, theo đó đã thống nhất yêu cầu VNPT Lạng 

Sơn nghiên cứu tích hợp 02 phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và Quản lý văn 

bản VNPT-iOffice thành 01 phần mềm. Hiện nay VNPT đang triển khai thực 

hiện, sau khi hoàn thành sẽ giải quyết được khó khăn, vướng mắc của Sở.  

d) Đối với các kiến nghị mua sắm, trang bị phòng họp trực tuyến; chi phí 

phát sinh trong quá trình thẩm định dự án: đề nghị Sở phối hợp với Sở Tài chính 

báo cáo đề xuất cụ thể với UBND tỉnh để được xem xét, quyết định. 

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư 

và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (BC); 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NV, TP;  

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PT). 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Phạm Hùng Trường 
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