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KẾ HOẠCH 

Triển khai nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện dự án trọng điểm tại 

Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh 

 

 

Thực hiện Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các 

dự án trọng điểm năm 2022. Theo đó, Sở Công Thương được giao phân công, 

theo dõi, đôn đốc đối với nhiệm vụ “Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp 

Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành”. 

Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được phân công, Sở Công Thương 

xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ  được phân công tại 

Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về 

việc thành lập Ban chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm 

năm 2022: “Tiến độ năm 2022: Hoàn thành thủ tục chấp thuận của Thủ tướng 

Chính phủ về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; công tác kiểm đếm giải 

phóng mặt bằng đạt tối thiểu 70% diện tích Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 

Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành”. 

2. Yêu cầu 

Căn cứ nội dung kế hoạch này, đơn vị được giao chủ trì xác định khối 

lượng từng nội dung công việc cụ thể, đề xuất cơ quan, đơn vị phối hợp thực 

hiện; đề ra các giải pháp triển khai (việc kiểm tra tiến độ, chế độ báo cáo thường 

xuyên; dự kiến thời gian hoàn thành,...) đảm bảo tính chủ động, bám sát nội 

dung kế hoạch và đạt chất lượng, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Sở Công Thương 

- Chủ động, tăng cường đôn đốc, phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư 

Bác Nguyên Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, Sở Tài nguyên và Môi trường 

và các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm sớm hoàn thành 

tiến độ nhiệm vụ được giao trong năm 2022. 



2 

- Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án theo quy định; tham mưu kịp 

thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để 

hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.  

2. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý của các sở, ngành; để triển khai có 

hiệu quả nội dung Quyết định số 339/QĐ-UBND, Sở Công Thương đề nghị các 

cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến 

việc xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp 

Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành để đủ điều kiện triển khai thực hiện dự 

án theo kế hoạch của nhà đầu tư1. 

- Kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh về công tác giải 

phóng mặt bằng của dự án khi nhận được báo cáo của của Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lộc và các nhiệm vụ khác thuộc chức năng quản lý của ngành. 

2.2. UBND huyện Cao Lộc 

- Đề nghị UBND huyện Cao Lộc khẩn trương lập Kế hoạch đền bù giải 

phóng mặt bằng theo từng giai đoạn trong năm; tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, chủ động thực hiện 

công tác thống kê, kiểm đếm, lập hồ sơ diện tích đất còn lại dự án Xây dựng hạ 

tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp 

Thành, mục tiêu trong năm 2022 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ít 

nhất 70% diện tích dự án để thực hiện thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân trong giải 

phóng mặt bằng và tái định cư để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong phạm vi 

bị ảnh hưởng bởi dự án hiểu rõ và chấp hành chủ trương thu hồi đất, nhất là đối 

với các trường hợp là cán bộ, đảng viên...; thực hiện nhất quán chính sách bồi 

thường hỗ trợ tái định cư; thực hiện tốt cơ chế phối hợp vữa chính quyền và nhà 

đầu tư trong giải quyết các vướng mắc. 

- Kịp thời phản hồi những khó khăn, vướng mắc; định kỳ báo cáo theo 

yêu cầu về Sở Công Thương và các cơ quan liên quan theo quy định. 

2.3. Công ty Cổ phần đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn 

- Tập trung tối đa các điều kiện, nguồn lực tài chính để thúc đẩy thực hiện 

hoàn thành mục tiêu giải phóng mặt bằng để triển khai dự án; tích cực phối hợp 

với UBND huyện Cao Lộc trong quá trình triển khai dự án (công tác kiểm đếm, 

lên phương án bồi thường GPMB theo lộ trình đã cam kết với cơ quan có thẩm 

quyền...); kịp thời phản hồi những khó khăn, vướng mắc; định kỳ báo cáo theo 

yêu cầu về Sở Công Thương và các cơ quan liên quan theo quy định. 

                                           
1 Thông báo số 102/TB-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, đôn đốc 

triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước; 
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- Thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định của pháp luật trong việc lựa chọn 

nhà thầu rà phá bom mìn, nhà thầu xây lắp, tư vấn...  

- Khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, nội dung hợp 

đồng đã ký kết, tuân thủ các quy định hiện hành Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, 

Luật Đất đai và quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

2.4. Các sở, ban, ngành liên quan: Căn cứ chức năng quản lý ngành phối 

hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Cao Lộc hướng dẫn, tạo điều kiện tối 

đa cho doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về các vấn đề liên quan đến 

đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án, đảm bảo tiến độ yêu cầu theo đúng 

tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát; chế độ thông tin, báo cáo 

3.1. Tổ chức các cuộc kiểm tra, làm việc để theo dõi, nắm sát tình hình, 

phối hợp thực hiện dự án với UBND huyện Cao Lộc và các sở, ngành liên quan 

ít nhất 01 lần trong năm phù hợp với tiến độ, khó khăn, vướng mắc của dự án. 

3.2. Chế độ thông tin, báo cáo:  

a) Đề nghị UBND huyện Cao Lộc, Công ty Cổ phần đầu tư Bác Nguyên 

Lạng Sơn thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý theo các nội dung cơ bản sau: 

- Tóm tắt thông tin chính của dự án, bao gồm: quy mô, tổng mức đầu tư; 

tiến độ thực hiện; mục tiêu đề ra trong quý, năm. 

- Tình hình thực hiện các thủ tục về đầu tư; tiến độ GPMB; thi công xây 

lắp (nếu có); giải ngân kế hoạch vốn; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện 

pháp tháo gỡ; đề xuất các giải pháp thực hiện của tháng, quý tiếp theo và cả năm. 

- Đánh giá rõ về kết quả thực hiện các kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo, 

các đoàn kiểm tra (nếu có). 

(Nội dung mẫu Kế hoạch và Báo cáo theo mẫu kèm theo Quyết định số 

339/QĐ-UBND của UBND tỉnh gửi kèm theo) 

b) Thời gian thực hiện báo cáo: 

- Về thời gian thực hiện báo cáo tháng: Thực hiện báo cáo tình hình triển 

khai dự án gửi về Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 

hằng tháng.  

- Về thời gian thực hiện báo cáo quý: Thực hiện báo cáo tình hình triển 

khai dự án gửi về Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 của 

tháng cuối quý;  

3.3. Chế độ họp: Tham dự các cuộc họp theo yêu cầu của Ban chỉ đạo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Công nghiệp chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Sở triển 

khai hiệu quả kế hoạch này; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân 

trong đơn vị; thường xuyên phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan 
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thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra; thường xuyên cập nhật 

tiến độ, đề xuất giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Tham mưu thực hiện chế độ báo cáo hằng tháng, quý của Sở Công 

Thương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định, cụ thể: 

- Báo cáo tháng gửi trước ngày 20 hằng tháng.  

- Báo cáo quý ngày 25 của tháng cuối quý. 

2. Trưởng các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

chủ động phối hợp theo dõi, nắm bắt các phản ánh về các lĩnh vực thuộc chức 

năng quản lý của ngành; phối hợp tham mưu tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải 

quyết các vướng mắc, phát sinh (nếu có) thuộc lĩnh vực được giao của đơn vị. 

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, phối 

hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ yêu cầu theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, 

TN&MT, KH&ĐT, GTVT; 

- BQL KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Cty CP ĐT Bác Nguyên Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: QLCN, QLNL, VP; 

- Lưu: VT, KHTH 

 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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