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Phần thứ nhất 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Năm 2021, trên cơ sở định hướng, chương trình công tác của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng 
chương trình công tác năm 2021, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng và phân 

công các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong chỉ đạo điều hành, 
lãnh đạo Sở đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; 
gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phân công cụ thể 

từng đồng chí lãnh đạo Sở phụ trách các lĩnh vực công tác và quản lý các phòng 
chuyên môn; điều hành công việc theo đúng quy chế làm việc của cơ quan; định kỳ 
hàng tháng duy trì chế độ họp giao ban cơ quan, triệu tập các cuộc họp đột xuất 

theo yêu cầu công việc.  

Coi trọng và thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho công chức, người lao 
động học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Trong năm 2021 cán bộ, công 
chức, luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan. 

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Năm 2021 là năm đầu nhiệm kỳ với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, với 
vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển 

kinh tế, xã hội cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh. Ban Lãnh đạo Sở 
cùng tập thể công chức, người lao động đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, 
quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. 

Kết quả chủ yếu trên các mặt công tác như sau: 

1. Tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

Sở tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh lập quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay đã ký kết hợp đồng 
triển khai thực hiện, đã xây dựng xong khung quy hoạch tỉnh và xin ý kiến các sở, 
ban ngành cho dự thảo lần 1, chuẩn bị họp, thống nhất thông qua. Tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về Kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021; tham mưu xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 



2 

 

 

2021; định kỳ tổng hợp báo cáo tình thực hiện theo quy định; tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 933/KH-UBND, ngày 26/4/2021 về thực hiện 
Nghị quyết số 135/2020/QH14, ngày 17/11/2020 của Quốc hội; Phối hợp với 

UBND các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình và các ngành liên quan xây 
dựng dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao 
Bằng, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Triển khai thực hiện Quyết 

định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030; 
chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Dự 

thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược tổng thể phát 
triển khu vực dịch vụ của Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 

dự thảo Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 99/NQ-CP về thực Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 

30/8/2021 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 
nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.  

Triển khai tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện/thành 
phố liên quan xây dựng các báo cáo tổng kết, sơ kết, định kỳ, đột xuất, chuyên đề, 
của Trung ương, tỉnh đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung, kịp thời theo quy 

định; Công tác tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra của 
Trung ương, của các Bộ, ngành đến làm việc tại tỉnh luôn được nhanh chóng, kịp 

thời, đầy đủ nội dung. 

2. Tham mưu về đầu tư xây dựng cơ bản 

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công 2021 

kịp thời, đúng quy định pháp luật; Tham mưu tổ chức Hội nghị giải ngân vốn đầu 
tư công năm 2021 để đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 
những tháng cuối năm, đề ra các giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm. 

Tham mưu xây dựng dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; Tham mưu cho UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 

2021-2025 chưa được giao nhiệm vụ; Chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ 
Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 09/07/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Cao 

Bằng; Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; 
Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Chỉ đạo, đôn đốc các sở, 
ngành, huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh 

tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư 
và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo tiến độ thi công và 
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Theo dõi, định kỳ hàng tháng tổng 

hợp báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công, đánh giá khó khăn, vướng mắc, 
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hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp chủ yếu để đôn đốc, đẩy nhanh tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện sang 

năm 2021 đến hết ngày 31/12/2021 được: 403.640,845/491.495,313, đạt 82,13% 
kế hoạch.  Kết quả giải ngân vốn đầu tư công giao trong năm 2021 theo Nghị quyết 
của HĐND tính đến ngày 31/12/2021 được: 1.997.592,765/2.948.502,587 triệu 

đồng, đạt 67,75% kế hoạch. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cho 
địa phương là: 1.929.750,497/2.709.177,0 triệu đồng, đạt 71,23% kế hoạch. Theo 
vốn đầu tư công đã giao năm 2021 là: 1.997.592,765/2.394.101,587 triệu đồng, đạt 

80,11% kế hoạch. 

Công tác thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng 
vốn đầu tư công, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện nghiêm túc 

theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công; Luật Đấu thầu và các quy định của 
pháp luật hiện hành, Trong năm Sở đã thẩm định 57 kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
24 báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn đối với 5 dự án. 

3. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; thu hút đầu tư, 
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước  

Sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các cơ chế, chính sách cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh và các chính sách phát triển doanh nghiệp địa phương cụ 
thể: tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 118/KH-UBND 

ngày 19/01/2021 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính 
phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng; Chủ trì tham mưu xây dựng đề án Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh  tranh  
cấp  tỉnh  (PCI)  tỉnh  Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025; Thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực BCĐ) đã tham mưu xây dựng dự thảo 
Chương trình trọng tâm về đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược . 

Thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo hình 
thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên hệ thống thông tin 
ĐKDN quốc gia, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%;  

Trong năm 2021 thực hiện đăng ký thành lập mới 143 doanh nghiệp. Tổng 
số vốn đăng ký: 835,517 tỷ đồng, số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp 
là 5,8 tỷ đồng. Giảm 13,33 % về số doanh nghiệp, giảm 33,85 % về vốn đăng ký 

và giảm 44 % về vốn đăng ký bình quân so với cùng kỳ. Đăng ký hoạt động cho 90 
đơn vị trực thuộc giảm 15,95 % so với cùng kỳ. Đăng ký thay đổi: 493 doanh 
nghiệp , giảm 17,14 % so với cùng kỳ. Lũy kế từ trước đến nay có 1.777 doanh 

nghiệp với số vốn đăng ký 21.273  tỷ đồng, trong đó đang hoạt động là 1.415 
doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 18.385 tỷ đồng. Có 628 đơn vị trực thuộc đang 
hoạt động (bao gồm: 258 Chi nhánh; 37 văn phòng đại diện, 333 địa điểm đăng ký 

kinh doanh). Đến nay toàn tỉnh có 384 hợp tác xã (HTX), trong đó: 124 hợp tác xã 
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nông nghiệp và 260 hợp tác xã phi nông nghiệp, có 39 HTX thành lập mới, 16 
HTX giải thể, số HTX tham gia Liên minh HTX tỉnh là 171 HTX. 

Tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch 

cho các doanh nghiệp. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia hoạt 
động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai kịp 
thời các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phổ biến 

thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển 
DNNVV; triển khai các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống Thông tin quốc gia 
về đầu tư...Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số dự án được cấp mới Chủ trương 

đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2021 là 16 dự án, với tổng vốn đăng ký 
là 703,379 tỷ đồng, tăng hơn 3 dự án và tăng gấp 3,9 lần về vốn đăng ký so với 
cùng kỳ năm 2020 (13 dự án với tổng vốn 176,83 tỷ đồng). Số dự án được chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 dự án, 
trong đó có 7 dự án đăng ký điều chỉnh tổng vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm 
là 1.215 tỷ đồng.  

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần In Việt 
Lập, Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Bảo Lạc, phấn đấu hoàn thành trong 
năm 2021. 

4. Công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư 

Công tác đối ngoại 

Sở đã tham mưu quản lý có hiệu quả nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ 

qua các dự án: “Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng”; 
Triển khai thực hiện Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông 
Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”- Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng (Dự án 

BIIG1)…. đảm bảo theo kế hoạch và tiến độ đề ra. Kế hoạch vốn nước ngoài năm 
2021 tỉnh Cao Bằng thực hiện là 681.183 triệu đồng (Trong đó: Vốn nước ngoài 
cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao là 

615.183 triệu đồng; Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ là 66.000 triệu đồng). 
Tổng số dự án được phân bổ vốn nước ngoài năm 2021: 08 dự án. Kết  quả  giải  
ngân  kế  hoạch vốn nước  ngoài năm  2021  đến ngày 23/12/2021 là  525.241,8 

triệu đồng, đạt 77,11% kế hoạch giao. 

Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các thủ tục chuẩn bị 
đầu tư cho 03 dự án khởi công mới, dự kiến ký kết hiệp định vay năm 2022 gồm: 

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho 
đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Cao Bằng, sử dụng 
vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản (thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - 

JICA); Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 209, tỉnh Cao Bằng (Lý trình 
Km19+00 - km79+00 và Cầu bê tông cốt thép tại Km 15+200) sử dụng vốn ODA 
của Quỹ phát triển Ả Rập Xê Út; Dự án Phục hồi và quản lý rừng bền vững khu 

vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam (giai đoạn 2) tỉnh Cao Bằng sử dụng vốn 
ODA của Chính phủ Đức (thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức). UBND tỉnh Cao 
Bằng đã hoàn thiện Đề xuất dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định. 
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Xúc tiến đầu tư 

Sở đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành Kế hoạch số 
2718/KH-UBND, ngày 07/10/2021, Kế hoạch gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân 

Việt Nam 13/10 năm 2021. Buổi gặp mặt có sự hiện diện của trên 90 đại biểu, đại 
diện lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp đại diện các ngành, lĩnh vực loại hình 

doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng chương trình xúc 
tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Cao Bằng trong đó tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh 
vực có thế mạnh của địa phương, lĩnh vực còn nhiều dư địa để phát triển như: nông 

nghiệp công nghệ cao, công nghiệp dược phẩm và sản xuất dược liệu, công nghiệp 
chế biến, phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, phát huy giá trị du lịch của 
công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng... chương trình hứa hẹn 

sẽ mở ra nhiều cơ hội để cộng đồng các doanh nghiệp tiếp cận, khai thác các nguồn 
lực, thông tin, tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển, các cơ hội đầu tư và kết nối hợp tác 

5. Công tác phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại tố cáo và  thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

Công tác PCTN: Sở tăng cường việc phổ biến, quán triệt, triển khai các văn 
bản của cấp trên; ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác PCTN: Xây dựng và ban hành các văn bản: Kế hoạch số 266/KH-SKHĐT 
ngày 05/03/2021của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về Kế hoạch phòng, chống tham 
nhũng năm 2021; Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham 
nhũng theo Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh; Kế 
hoạch số 338/KH-SKHĐT ngày 22/3/2021 Kế hoạch kê khai, công khai, kiểm soát 

tài sản, thu nhập năm 2021; Kế hoạch số 56/KH-SKHĐT ngày 15/02/2021 Kế 
hoạch tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021; Quyết định số 93/QĐ-
SKHĐT ngày 5/8/2021 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ 

sở; Tổng hợp báo cáo công tác PCTN định kỳ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; Ban Nội 
chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh. Năm 2021, Sở không có công chức, viên chức vi 
phạm pháp luật PCTN. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: 

Sở đã xây dựng, ban hành Thông báo số 52/TB-SKHĐT, ngày 14/01/2021 
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở, theo đó bộ phận trực tiếp tiếp công dân của 

Sở thực hiện tiếp công dân vào các ngày thứ hai hàng tuần và Giám đốc Sở tổ chức 
tiếp công dân vào ngày 01 hàng tháng. Qua công tác tiếp công dân tại Trụ sở cơ 
quan, không nhận được đơn thư phản ánh của tổ chức, doanh nghiệp, công dân 

trong lĩnh vực ngành. Đến thời điểm báo cáo Sở đã nhận và giải quyết 03 đơn kiến 
nghị đều được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, theo đúng quy định. 

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

Sở chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo 
đúng kế hoạch thanh tra được duyệt. Trong năm đã kết thúc 02 cuộc kiểm tra 
(kiểm tra 16 Doanh nghiệp sau hoạt động đăng ký kinh doanh và kiểm tra công tác 
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tổ chức đấu thầu, giám sát, đánh giá đầu tư tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn tỉnh Cao Bằng); cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật đầu tư 
công tại UBND thành phố đã kết thúc thanh tra trực tiếp và đang trong quá trình 

xây dựng Kết luận thanh tra; Thanh tra Sở đã lập Biên bản vi phạm hành chính và 
ra Quyết định xử phạt VPHC đối với  04  tổ chức, thu về ngân sách nhà nước 
25.000.000 đồng. 

6. Công tác Văn phòng: 

Công tác tổ chức, cán bộ: Trong năm 2021, Sở đã rà soát quy hoạch cán bộ, 
lãnh đạo cấp Sở và cấp phòng và xây dựng quy hoạch lãnh đạo cấp Sở, cấp phòng 

giai đoạn 2021-2026, đã được Tỉnh ủy phê duyệt. Sở đã thực hiện quy trình bổ 
nhiệm 02 Phó Trưởng phòng, Bổ nhiệm lại 01 Trưởng phòng, điều động luân 
chuyển 4 công chức, trong đó có 03 công chức là Phó Trưởng phòng thuộc Sở; tiếp 

nhận 04 công chức, được kiện toàn 01 Phó Giám đốc Sở, tuyển dụng mới 02 công 
chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm: Kết quả: đã cử 01 công chức đi 
học cao cấp lý luận chính trị; 02 công chức bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên 

chính; 02 công chức bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3; 04 lượt công chức đi 
bồi dưỡng ký năng nghiệp vụ trong thực thi công vụ. Thực hiện chế độ tiền lương 
và các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động theo đúng quy định.  

Công tác cải cách hành chính: Tổ chức thực hiện các nội dung công tác cải 
cách hành chính của Sở: đã xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 
năm 2021; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin; Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021. 
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Đã ban hành công văn đôn đốc 
và kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính và điểm thi đua năm 2021; phục 

vụ 01 cuộc kiểm tra cải cách hành chính theo kế hoạch kiểm tra của UBND, tham 
gia cuộc thi sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng đạt giải nhất; Tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 

27/5/2021 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bị bãi bỏ 
lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đề xuất các TTHC thực hiện tiếp nhận, 

giải quyết theo nguyên tắc “04 tại chỗ” của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh. Thực hiện tự chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 

Công tác thi đua khen thưởng: Đầu năm 2021, với vai trò Trưởng Khối thi 

đua Sở KHĐT các tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc, Sở đã tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác thi đua khen thưởng Khối; Trong năm Sở đã ban hành tổng số 32 văn 
bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong đơn vị; phát 

động và triển khai 2 đợt thi đua; 02 phong trào thi đua đặc biệt, 02 phong trào thi 
đua chuyên đề; xây dựng kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 
2021-2025; thực hiện các báo cáo sơ kết, tổng kết theo đúng thời hạn và đảm bảo 

yêu cầu nội dung. Năm 2021, Sở giữ vai trò Trưởng Khối thi đua các cơ quan tham 
mưu tổng hợp, Sở đã chủ trì, xây dựng và ban hành 17 văn bản gồm các Quyết 
định, kế hoạch, công văn để điều hành và triển khai hoạt động của Khối thi đua 

năm 2021, phát động 3 đợt thi đua; chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động chung của 
Khối, kêu gọi Hỗ trợ giúp gia đình hộ nghèo tại xã Vĩnh Quang thành phố Cao 
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Bằng với số tiền là 45 triệu đồng. Hiện đang xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị 
tổng kết Khối. 

Tổ chức đánh giá, xếp loại công chức và bình xét, đánh giá thi đua khen 

thưởng năm 2021 trong đơn vị:  

*Kết quả đánh giá, xếp loại công chức năm 2021 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 25 công chức 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 23 công chức 

*Kết quả bình xét thi đua khen thưởng 

+ Lao động tiên tiến: 35 công chức, nhân viên 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 05 công chức 

+ Tập thể lao động tiên tiến: 04 tập thể 

+ Tập thể lao động xuất sắc: đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể 

Lao động xuất sắc cho 2 tập thể (Phòng Tổng hợp quy hoạch; phòng ĐKKD) 

+ Đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho 02 cá nhân 
Đ/c Hà Vũ Tuấn; Đ/c Lê Văn Minh. 

+ Giám đốc Sở quyết định tặng Giấy khen cho 10 công chức 

Công tác văn thư lưu trữ: Công tác xử lý văn bản đi, đến luôn kịp thời, đầy 
đủ, theo đúng các quy định về công tác văn thư, lưu trữ. Trong năm 2021 (tính đến 

ngày 31/12/2021) đã xử lý 14533 văn bản đến, 2927 văn bản đi trên hệ thống quản 
lý văn bản điều hành. 

7. Hoạt động của các tổ chức Đoàn thể 

- Công tác Công Đoàn: Năm 2021 Công đoàn Sở tiếp tục thực hiện tốt vai 
trò chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với 

chính quyền Cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định 
tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ. Quan tâm chăm lo 
đời sống của Đoàn viên công đoàn, thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn có 

thân nhân bị ốm đau, từ trần. Vận động và kêu gọi các đoàn viên công đoàn tham 
gia ủng hộ 09 loại quỹ với tổng số tiền là 103.204 đồng. Tích cực quan tâm đến các 
ngày lễ: Mùng 8/3; 20/10 có quà động viên các nữ công đoàn viên; ngày Quốc tế 

thiếu nhi; ngày Tết Trung thu có quà cho con em công đoàn viên trong đơn vị; 
quan tâm việc khen thưởng thành tích thi đua và hoạt động công đoàn. 

- Công tác đoàn Thanh niên: Chi đoàn Thanh niên đã triển khai tốt chương 

trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các nội dung triển khai bám sát thực 
hiện chủ đề công tác năm. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, 
tư tưởng tiếp tục đẩy mạnh triển khai gắn với giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 

các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; Tổ chức một số hoạt động xung kích, tình 
nguyện như: triển khai đầy đủ các ngày Chủ nhật xanh trong năm, hưởng ứng Giờ 
Trái đất 2021 do Bộ Công Thương và UBND tỉnh phát động; Cử 02 đoàn viên 
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tham gia chương trình hiến máu “ Chủ nhật đỏ” năm 2021; nhắn tin ủng hộ quỹ 
giúp người nghèo vùng biên giới xây dựng nhà và sinh kế với số tiền là 260.000 
đồng; tham gia Chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 

Trường nghề tỉnh; Chương trình tình nguyện hè năm 2021; tham gia hoạt động 
“Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng - liệt sỹ” tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh 
Cao Bằng; tham gia diễn đàn nâng cao nhận thức của thanh niên với chuyển đổi số 

quốc gia...  

III.  ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong năm 2021, công chức, người lao động trong Sở đã nỗ lực cố gắng 
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoàn thành Chương trình công tác năm 
2021. Quan hệ công tác giữa các đơn vị trong tỉnh và các phòng trong cơ quan có 

sự phối hợp nhịp nhàng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng 
kịp thời công tác lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Công tác 
tổng hợp, xây dựng báo cáo chất lượng ngày càng được nâng cao; Lãnh đạo Sở chủ 

động triển khai thực hiện công việc, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; 
thường xuyên kiểm tra, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

phụ trách về kết quả thực hiện nhiệm vụ; Sở đã tham mưu nhiều nhiệm vụ quan 
trọng cho Tỉnh ủy, UBND để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kết 
luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. 

Cán bộ, công chức, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
vận dụng đúng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị 

quyết của cấp trên với công tác chuyên môn và công tác tham mưu, đề xuất; giữ 
được sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ lãnh đạo và tập thể cơ quan, phát huy 
được quyền làm chủ và trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức; lãnh đạo, chỉ đạo 

sâu sát, cụ thể và tương đối toàn diện. 

 Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều 
kiện để các tổ chức này hoạt động theo phương hướng, nhiệm vụ đề ra. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Thông tin báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội và giải quyết, xử lý một số việc, một số nội dung được cấp trên 

giao đôi lúc còn chậm so với thời gian yêu cầu; Công tác tham mưu, phối hợp cùng 
các ngành đề xuất các giải pháp để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội một số nội dung còn hạn chế, nhiều dự án quan trọng của tỉnh chưa 

có nguồn vốn để bố trí thực hiện; Sự phối hợp với các ngành, các cấp trong tỉnh để 
giải quyết một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, còn tồn tại một số vấn đề chưa được khắc 
phục triệt để như: dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân; tham mưu cho tỉnh chỉ đạo 

thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vẫn còn hạn chế; Việc nắm 
bắt, xử lý thông tin và tranh thủ sự hỗ trợ các Bộ, Ngành Trung ương có lúc chưa 
kịp thời. 
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 3. Nguyên nhân:  

- Khách quan: Một số cơ quan, ban, ngành gửi thông tin, báo cáo muộn so 
với thời gian yêu cầu nên công tác tổng hợp báo cáo của Sở bị chậm; chất lượng 

thông tin, báo cáo của một số cơ quan, ban, ngành còn hạn chế. Do tình hình ảnh 
hưởng của dịch CoVid 19 đã tác động không nhỏ đến tiến độ và hiệu quả thực 
hiện công việc. 

- Chủ quan: Khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo Sở đôi khi chưa toàn diện, một số ít cán bộ, công 
chức, viên chức chưa chủ động nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới; tính chủ 

động, tự giác trong giải quyết công việc chưa cao. 

Phần thứ hai 
Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 

 
 I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá 
tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư, để kịp thời tham mưu cho 
UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư; Triển khai giao kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội năm 2022 và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Xây dựng 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Xây dựng hồ sơ các Nghị quyết 
trình kỳ họp HĐND năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

2. Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ của công tác lập Quy hoạch tỉnh Cao 
Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai thực hiện các Nghị 
quyết, Chương trình: Nghị quyết về xây dựng và phát triển các huyện miền Tây 

tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Chương trình hành 
động của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của 
Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp;   

 3. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về công tác cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và định hướng đến năm 

2025 của tỉnh Cao Bằng; Tham mưu triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm 
về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng, cởi mở, hấp 
dẫn, đột phá, khác biệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các 

nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và đôn đốc 
triển khai các dự án đầu tư đã được cấp phép; Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà 
đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận 

lợi, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế, 
chính sách ưu đãi đầu tư. 

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác hỗ trợ, thực hiện thủ tục đăng ký 

kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư, phối hợp với các ngành chức năng kiểm 
tra sau cấp giấy đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

5. Triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành, kế hoạch phòng chống tham 

nhũng, lãng phí năm 2022 theo kế hoạch. 
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6. Tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác 
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ;  Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, triển khai có hiệu 

quả các phong trào thi đua trọng tâm giai đoạn 2021-2026; quan tâm phát hiện và 
xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị. 

7. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện 

ứng dụng phần mềm Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả; thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính.   

II. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường xuyên bám sát chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành TW; kịp thời triển khai thực hiện có 
hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu 

tổng hợp, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh 
năm 2022. 

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác 

năm đề ra như công tác tham mưu cho UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; Công tác tham mưu xây dựng các báo cáo 
phục vụ kỳ họp và theo yêu cầu Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND; Công tác 

cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp đăng ký kinh doanh; kinh tế tập thể, hợp tác xã; 
Cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng; kiểm tra, thanh tra lĩnh vực 
ngành và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công tác đối ngoại và xúc 

tiến đầu tư; những công việc khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của sở.  

3. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Sở và toàn thể công 
chức, người lao động trong cơ quan. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính 

chủ động, sáng tạo của từng cá nhân và tập thể, đồng thời phát huy vai trò của các tổ 
chức đoàn thể quần chúng, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của công 
chức trong cơ quan. Nâng cao hiệu quả công tác của các phòng chuyên môn. 

4. Thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý thông tin kịp thời, chủ 
động tham mưu, đề xuất kiến nghị giải pháp, biện pháp giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc, duy trì nghiêm túc chế độ họp giao ban, thông tin báo cáo định kỳ và 

đột xuất. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2021 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ KH&ĐT;                 
- VP Tỉnh uỷ; 
- VP Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- Đảng ủy sở; 
- Lãnh đạo sở;              
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;           

- Lưu: VP, VT. 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

      Bế Xuân Tiến 
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