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BÁO CÁO  

Kết quả công tác tháng 5, chương trình công tác tháng 6 năm 2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong tháng 5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị 

trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, thực hiện nhiệm vụ 

của tháng trước đề ra và các nhiệm vụ đột xuất, các công việc đã cơ bản hoàn thành 

đúng hạn, một số công việc đang tiếp tục triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2022 

1. Công tác cán bộ, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng 

Tổng số công chức, người lao động có mặt 48 người (công chức 38 người, lao 

động hợp đồng theo Nghị định 161/NĐ-CP là 04 người, lao động hợp đồng khác 06 

người); Trong tháng đã thực hiện chế độ chính sách cho công chức và người lao động 

của Sở theo quy định, Nâng lương thường xuyên đối với 01 công chức; Cử 04 công 

chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; Quyết định chi thưởng cá nhân cho 02 

công chức; cử 09 công chức tham gia dự thi nâng ngạch Chuyên viên chính. 

2. Công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư 

2.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án Quy hoạch tỉnh: hoàn 

chỉnh hồ sơ Dự án Quy hoạch tỉnh xin ý kiến các bộ, ngành TW, Ban Chấp hành Tỉnh 

ủy và các tỉnh lân cận. Tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, địa phương lân cận để hoàn 

chỉnh, trình Hội đồng thẩm định trung ương. 

Tham mưu thực hiện các nội dung: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều 

hành 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 

2022; Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 5, 5 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 6/2022; Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022 phục vụ Lãnh đạo tỉnh tiếp xúc cử tri. Dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ 

chủ trì thực hiện các chỉ tiêu trong Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Quyết định ban hành Khung đánh giá tình hình thực 

hiện mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện; Hoàn chỉnh dự thảo kịch bản tăng 

trưởng GRDP năm 2022 theo thông báo số 195-TB/BCS; tiếp tục hoàn chỉnh Hồ sơ 
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Nghị quyết trình kỳ họp tháng 7/2022 HĐND tỉnh, gồm: (1) NQ về điều chỉnh, bổ 

sung KH ĐTC 2021-2025, (2) NQ về điều chỉnh, bổ sung KH ĐTC năm 2022;  

2.2. Công tác phân bổ, giải ngân vốn. 

Hoàn thành: Tham mưu nội dung Hội nghị giải ngân năm 2022; Nghị quyết 

trình kỳ họp chuyên đề tháng 5/2022 HĐND, gồm (1) Nghị quyết về danh mục và số 

vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 thông qua kỳ 

họp chuyên đề tháng 5/2022 HĐND tỉnh; (2) Các nghị quyết phê duyệt báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. 

2.3. Về quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các 

nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. 

Tham mưu UBND tỉnh: Báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu 

đãi 5 tháng đầu năm 2022 (gửi Bộ Tài chính và Bộ KHĐT); Quyết định điều chỉnh kế 

hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện 

các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” (BIIG1) - Tiểu dự án 

tỉnh Cao Bằng; Đề xuất dự án và dự kiến ngân sách sử dụng Quỹ Hợp tác Mê Công- 

Lan Thương (gửi Bộ Ngoại Giao). 

Tham gia ý kiến đối với Dự án “Ngân hàng trâu, bò” tại xã Nguyễn Huệ, huyện 

Hòa An, tỉnh Cao Bằng của nhà tài trợ vốn (Hội thánh Hàn Quốc tại Hà Nội thông 

qua tổ chức Global Civic Sharing (GCS) Hàn Quốc); Trình UBND tỉnh Phê duyệt 

điều chỉnh Văn kiện Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng; Trình 

UBND tỉnh cho phép Sở Kế hoạch và Đầu tư ký Bản ghi nhớ với Hiệp hội phát triển 

Kinh tế, Văn hoá, Giáo dục Đài Việt. 

Thẩm định dự án: “Trao tặng gạo cho người dân và học sinh xã Bình Dương, 

huyện Hòa An” vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc viện trợ phát triển chính thức 

do tổ chức Tương lai tươi sáng Hàn Quốc - Việt Nam (Bright Future Welfare) Fund) 

tài trợ. 

* Thực hiện các hợp phần của dự án BIIG1 

- Tình hình thực hiện công tác giải ngân: 

 Tổng số vốn đầu tư công được giao năm 2022 là 310.117 triệu đồng (Trong đó: 

Dự án ADB: 308.117 triệu đồng và Dự án đường tỉnh 209: 2.000 triệu đồng). Luỹ kế 

giải ngân đến 25/5/2022: 62.419,978 triệu đồng/310.117 triệu đồng, đạt 20,26 % KH 

giao. Trong đó: 

+ Vốn đối ứng NSĐP:  4.139/6.139 triệu đồng - đạt: 67,42% KH 

+ Vốn đối ứng NSTW: 1.585,563/68.528 triệu đồng - đạt: 2,31% KH 

+ Vốn cho vay lại: 5.668,143/23.545 triệu đồng - đạt: 24,08% KH 

+ Vốn ADB: 51.027,272/211.905 triệu đồng - đạt: 24,08% KH. 
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- Tình hình thực hiện các dự án thành phần: 

(1) Dự án thành phần đại diện: Cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh 211 (Trà 

Lĩnh - Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng 

  Đã thực hiện hoàn thành 100% khối lượng công việc theo hợp đồng. Đã bàn 

giao toàn bộ dự án đưa vào khai thác, sử dụng. Hiện nay đang quyết toán hợp đồng và 

lập hồ sơ trình Sở Tài chính thẩm tra và UBND tỉnh phê duyệt dự án hoàn thành. 

 (2) Dự án thành phần đại diện: Cấp nước sinh hoạt thị trấn Xuân Hòa và 

xã  Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

Đến nay dự án đã hoàn thành toàn bộ khối lượng xây dựng và lắp đặt thiết bị. 

Do UBND tỉnh chưa giao nhiệm vụ đơn vị quản lý, vận hành dự án, nên chưa bàn giao 

đưa dự án vào vận hành, khai thác được. 

(3) Dự án thành phần Bổ sung: Cấp nước sinh hoạt thị trấn Pác Miều, 

huyện Bảo lâm, tỉnh Cao Bằng 

Sau khi tổ chức lễ khởi công ngày 20/9/2021, hiện nay nhà thầu thi công xây 

dưng tiếp tục triển khai thi công các hạng mục san nền nhà máy và lắp đặt tuyến ống. 

Khối lượng nhà máy đạt 35%; Tuyến ống đạt 80% khối lượng của Hợp đồng. Trạm 

bơm cấp I chưa thi công do vướng của 01 hộ gia đình chưa giải phóng mặt bằng xong. 

(4) Dự án thành phần Bổ sung: Đường tỉnh 206 (xã Đàm Thủy, huyện 

Trùng Khánh) – Cửa Khẩu Lý Vạn (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang), tỉnh Cao Bằng 

Kết quả thực hiện: Cty 568 hoàn thành nền đường khoảng 72% khối lượng hợp 

đồng; Công ty Anh Long hoàn thành 65% khối lượng hợp đồng; Công ty HPT hoàn 

thành khoảng 50% khối lượng hợp đồng. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh, bổ 

sung lần 1 của hợp đồng. 

Vướng mắc: Hiện nay HĐBT huyện Trùng Khánh và huyện Hạ Lang tiếp tục 

phối hợp giải quyết đối với các hộ chưa nhận tiền bồi thường. 

(5) Dự án thành phần Bổ sung: Đường giao thông Tĩnh Túc – Phan Thanh 

– Mai Long (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) – Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) 

Kết quả thực hiện: Cty ACT hoàn thành nền đường khoảng 65% khối lượng; 

Công ty Cao Hà hoàn thành 55% khối lượng hợp đồng; Công ty Vinadelta hoàn thành 

khoảng 55% khối lượng.  

- Vướng mắc: Hiện nay HĐBT huyện Nguyên Bình tiếp tục phối hợp giải quyết 

đối với 02 hộ chưa nhận tiền bồi thường. 

(6) Dự án đường tỉnh 209 - Quỹ Ả rập - Xê út: 
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Công tác khảo sát, lập dự án đầu tư: Đã cơ bản hoàn thành việc lập hồ sơ dự án, 

đã tổ chức lấy ý kiến của các Sở, Ngành về Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

Tiếp tục lập phương án tài chính và trình xin ý kiến Bộ Tài chính thẩm định phương án 

tài chính của dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về 

quản lý nợ công. Tiếp tục tổ chức hội nghị tham vấn cộng đồng dân cư về đầu tư dự án 

để làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến làm việc với nhà tài trợ trong tháng 

6 năm 2022 về dự án. 

Công tác khảo sát, điều tra hiện trạng Rừng: Đang được tiến hành. 

Công tác khảo sát, thu thập số liệu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM): Đang được tiến hành. 

*  Thực hiện các hợp phần của dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh 

Cao Bằng 

Mở lớp tập huấn Quy trình lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo định 

hướng thị trường (MO-SEDP), có sự tham gia và thích ứng với biến đổi khí hậu hằng 

năm cấp xã tại 5 huyện Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hạ Lạng, Bảo Lâm, Bảo 

Lạc. 

3. Công tác thẩm định và giám sát đầu tư 

Thẩm định chủ trương đầu tư: 03 dự án; Thẩm định dự án: 01 dự án; Thẩm định 

dự án vốn: 01 dự án; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 01 dự án. Tham mưu các 

nội dung thẩm định dự án nhóm B đảm bảo nội dung và yêu cầu của Hội đồng thẩm 

định. 

Chủ trì tổng hợp nội dung đề xuất của các sở, ban, ngành về đề xuất, lập danh 

mục các nội dung, nhiệm vụ, dự án còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc của các huyện, 

thành phố, chủ đầu tư, tham mưu nội dung, kết luận của từng Đoàn kiểm tra kiểm tra 

tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/1/2022 của Chính phủ 

và tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư 

công (theo Quyết định số 418/QĐ-UBND) 

4. Công tác Đăng ký kinh doanh, sắp xếp đổi mới DNNN; cấp phép đầu tư, 

thu hút đầu tư; Kinh tế tập thể.  

4.1. Đăng ký kinh doanh tháng 5/2022 

Tiếp nhận và xử lý 109 lượt hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và thay đổi bổ 

sung nội dung đăng ký kinh doanh (trong đó: đăng ký thành lập mới 20 doanh nghiệp) 

Từ đầu năm đến nay đăng ký thành lập mới 72 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng 

ký: 265,4 tỷ đồng. Lũy kế từ trước đến nay có 1.841 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 
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21.816 tỷ đồng, trong đó đang hoạt động là 1.436 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 

18.394 tỷ đồng.;  

4.2. Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh  

Tham mưu cho UBND tỉnh: Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các 

huyện thành phố xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp 

việc thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021-2025; dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án nâng cao Chỉ số năng lực 

cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự 

thảo Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

dự thảo báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cao Bằng 

năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; Phối hợp với Viện nghiên cứu Chính 

sách và Phát triển truyền thông (IPS-Bắc Ninh) triển khai thực hiện đánh giá Bộ chỉ số 

đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) tỉnh Cao Bằng 

năm 2021; Rà soát tổng hợp Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư giai đoạn 2022-

2025 do các ngành, địa phương đề xuất, để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

ban hành; Cung cấp tài liệu cho Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phục vụ Hội nghị Báo cáo 

viên thường kỳ tháng 6 năm 2022, nội dung tuyên truyền Đề án nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Chuẩn bị nội dung giới 

thiệu tiềm năng và danh mục thu hút đầu tư của tỉnh Cao Bằng để Lãnh đạo tỉnh làm 

việc với tập đoàn Sovico. 

Tiếp tục phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng 

kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh 

thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc (dự kiến tổ chức 

trong tháng 7/2022). 

4.3. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách 

Trong tháng 5/2022 đã tiếp nhận và đang xử lý 26 nội dung hồ sơ dự án; Tiếp 

tục thực hiện các nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 09 điểm mỏ khai thác 

tận thu. Trong đó: 

a) Đề xuất UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án:   (1) 

Điều chỉnh dự án Khai thác đất sét, tại mỏ sét Mạ Xà xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và 

xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng;  

(2) Điều chỉnh dự án Thủy điện Pác Khuổi. 

b) Hoàn thiện báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với 

04 Dự án:  

(1) Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác chế biến quặng bauxit khu 

vực Đại Tổng, Hà Quảng.  



6 

 

(2) Chấp thuận Điều chỉnh dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch xe cơ giới 

đường bộ;  

(3) Chưa chấp thuận Dự án phát triển đô thị phường Sông Bằng (khu C). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có một số nội dung đề xuất khác với đề xuất của nhà 

đầu tư, các đề xuất này đã được UBND tỉnh chấp thuận. Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện 

đang tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư để hoàn thiện lại đề xuất dự án, bảo đảm hiệu 

quả, tuân thủ theo các quy định hiện hành. 

(4) Không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Mỏ đá Bản Ngần. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp tục phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND 

thành phố làm rõ một số nội dung về Mỏ đá Bản Ngần. Qua đó đã có báo cáo bổ sung 

với UBND tỉnh với nội dung không chấp thuận chủ trương đầu tư với lý do bảo đảm 

quốc phòng, an ninh. 

c) Tiếp nhận mới và thực hiện thủ tục lấy ý kiến các hồ sơ đề xuất quyết định 

chấp thuận mới/điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án bao gồm:  

(1)  Đề xuất điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án: Bến xe khách liên tỉnh 

thành phố Cao Bằng. 

Nhà đầu tư được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2015, đến nay 

nhà đầu tư đề xuất bổ sung ưu đãi đầu tư.  

(2) Dự án Cửa hàng xăng dầu số 9 Hòa Chung, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

d) Tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư, các sở ngành thực hiện thẩm tra, thẩm định 

08 dự án đầu tư và 09 điểm khai thác mỏ tận thu:  

(1) Dự án Khu đô thị Đông nam thị trấn Trùng Khánh do UBND huyện Trùng 

Khánh đề xuất. 

UBND huyện Trùng Khánh đã hoàn thiện hồ sơ, có báo cáo giải trình liên quan 

đến dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư và đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với UBND huyện Trùng Khánh để 

hướng dẫn, trao đổi một số nội dung liên quan đến dự án.  

(2) Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác và chế biến khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Kéo Thin Lạn, xã Lăng Hiếu, huyện 

Trùng Khánh. 

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2020: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

có văn bản đề nghị nhà đầu tư làm rõ các nội dung liên quan đến dự án theo ý kiến của 

các sở ngành. Đến này nhà đầu tư đang nghiên cứu giải trình, hoàn thiện. 
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(3)  Đề xuất điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng sắt siêu 

mịn công suất 600.000 tấn/năm. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị nhà đầu tư làm rõ các nội dung 

liên quan đến dự án theo ý kiến của các sở ngành. Đến này nhà đầu tư đang nghiên 

cứu giải trình, hoàn thiện. 

(4) Dự án Bảo tồn, trồng, chế biến dược liệu theo chuỗi, kết hợp dịch vụ, 

thương mai và du lịch sinh thái tại tỉnh Cao Bằng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị nhà đầu tư làm rõ các nội dung 

liên quan đến dự án theo ý kiến của các sở ngành. Đến này nhà đầu tư đã có văn bản 

giải trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu các nội dung của dự án để hướng 

dẫn, phản hồi nhà đầu tư. 

(5) Dự án Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại xã 

Hoàng Tung, huyện Hòa An. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị nhà đầu tư làm rõ các nội dung 

liên quan đến dự án theo ý kiến của các sở ngành. Đến này nhà đầu tư đang nghiên 

cứu giải trình, hoàn thiện. 

(6) Khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Nhà đầu tư đã có báo cáo giải trình, hoàn thiện hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. Hồ sơ hoàn thiện, giải trình đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục gửi xin ý kiến 

các cơ quan liên quan. 

(7) Dự án Khu du lịch sinh thái Xuân Hòa Sơn. 

Đây là dự án có nội dung phức tạp về đất đai, sau khi nhận được báo cáo của 

UBND huyện Hòa An, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường cho ý kiến theo quy định 

(8) Dự án Khai thác và chế biến đá vôi làm VLXDTT tại mỏ đá Pác Bó. 

Trên cơ sở ý kiến của Tổ thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn nhà 

đầu tư làm rõ, hoàn thiện hồ sơ. Đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được hồ 

sơ của nhà đầu tư nên đã ban hành văn bản đôn đốc nhà đầu tư thực hiện. 

(9) Đối với các điểm mỏ khai thác tận thu: 

+ Ban hành văn bản đôn đốc lần 2 đối với UBND huyện Nguyên Bình khẩn 

trương có văn bản thẩm định đối với các điểm mỏ. Địa bàn huyện Nguyên Bình có 10 

mỏ tận thu khoáng sản trên địa bàn huyện, ý kiến của UBND huyện Nguyên Bình là 

rất quan trọng trong việc rà soát cơ sở pháp lý, định hướng để triển khai dự án. 
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+ Đối với các điểm mỏ đã đủ cơ sở pháp lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang 

nghiên cứu, hoàn thiện nội dung thẩm định để triển khai các bước tiếp theo. 

e) Các nội dung quản lý dự án đầu tư theo quy định 

(1) Dự án Xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại Mỏ đá Phài Sỏm, Bản Răng, xã An Lạc, huyện Hạ Lang, 

tỉnh Cao Bằng: Quyết định chấm dứt hoạt động do Dự án đã hết thời hạn hoạt động 

theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. 

(2) Dự án Thủy điện Pác Khuổi; Mỏ cát Đồng Tâm; Mỏ cát Cải Chắp: Thông 

báo về tình hình thực hiện nghĩa vụ bảo đảm dự án. 

(3)  Dự án Showroom ô tô và cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Đôn đốc Công ty 

TNHH Linh lực ký quỹ. 

(4) Dự án Đầu tư xây dựng xưởng tuyển quặng sắt tại xã Ca Thành, huyện 

Nguyên Bình: Đôn đốc thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án. 

(5) Dự án Thủy điện Bảo Lạc A: Đôn đốc thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện 

dự án. 

(6) Dự án Công trình thủy điện Hồng Nam: Đề nghị thực hiện thủ tục bảo đảm 

thực hiện dự án. 

(7) Dự án phát triển đô thị 4A1 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi dự thảo sơ bộ yêu cầu về năng lực, kinh 

nghiệm nhà đầu tư đến các cơ quan liên quan, đến nay đã nhận được đầy đủ ý kiến các 

ngành. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện để gửi báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

(8)  Đối với thủ tục hành chính của Công ty TNHH MTV tài nguyên KS Hối 

Thăng: Trên cơ sở ý kiến của Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

ban hành văn bản đề xuất UBND tỉnh về thời gian nộp dần tiền thuế nợ. Trong đó đề 

nghị nhà đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý thuế. 

(9) Đề nghị UBND thành phố phối hợp một số nội dung về hiện trạng đất đai 

trên địa bàn thành phố. Đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện dự án và thực hiện một số 

nội dung về Khách sạn Pác Bó. 

(10) Tiếp tục đôn đốc UBND thành phố phối hợp thẩm định, cho ý kiến làm rõ 

các nội dung liên quan đến hiện trạng đất của các dự án: Cửa hàng xăng dầu, khí dầu 

mỏ hóa lỏng (LPG) Sông Hiến; Dự án Showroom ô tô và cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp; Dự án Cửa hàng cà phê vườn đồi, nhà hàng, nhà nghỉ Đại Lợi; Xây dựng 

Showroom xe ô tô thương mại và du lịch Cao Bằng của Công ty TNHH Thương mại 

Ô Tô Vina Hòa Bình. 
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4.4. Kinh tế tập thể, HTX 

Trong tháng có 02 HTX thành lập mới, giải thể 01 HTX, tổng số HTX toàn tỉnh 

hiện có 391 HTX, trong đó có 136 HTX nông nghiệp và 255 HTX phi nông nghiệp. 

Tổng số thành viên tham gia Liên minh HTX là 175 HTX. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện cấp đăng ký hợp tác xã và triển 

khai Quy chế số 01/2022/QLLT-BTC-BKHĐT ngày 13/01/2022, Bộ Tài chính và Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư; tổng hợp danh sách HTX, LHHTX có doanh thu cao, tài sản cao, 

hoạt động hiệu quả và thu hút nhiều thành viên. 

4.5. Một số công tác khác 

Tham mưu ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Tổ Công 

tác tiếp nhận và hỗ trợ triển khai dự án đầu tư; Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ; 

Tham mưu tổ chức cuộc họp của Tổ Công tác và xây dựng báo cáo về tình hình hoạt 

động của Tổ Công tác phục vụ đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 

09-CTr/TU. 

Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết, tờ trình ban hành Nghị 

quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Đăng ký kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng 

5.1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Kết thúc Kiểm tra hoạt động Doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, dự thảo kết 

luận; Xây dựng công văn, đề cương thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; 

việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công; công tác đấu 

thầu tại UBND huyện Quảng Hòa, giai đoạn 2019 - 2021 gửi UBND huyện Quảng 

Hòa. 

Cung cấp tài liệu phục vụ KTNN và Thanh tra Bộ KHĐT; Bổ sung thông tin, số 

liệu để hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về THTKCLP năm 2021: Các dự án đã xây 

dựng xong, không sử dụng, dự án chậm tiến độ; Báo cáo thực hiện kế hoạch khắc phục 

vi phạm khuyết điểm theo KH số 138-KH/TU ngày 1/10/2021 của BTV Tỉnh ủy. 

5.2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

Phòng chống tham nhũng; Tuyên truyền pháp luật 

BC, cung cấp tài liệu phục vụ chấm điểm PCTN năm 2021; Thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quý II năm 2022. 

 6. Công tác thường xuyên 

6.1. Công tác xây dựng báo cáo 

Xây dựng các báo cáo đảm bảo kịp thời, chất lượng, đúng tiến độ như: dự thảo 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; Báo cáo định kỳ giải ngân vốn đầu tư công 
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theo tuần; Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022; Báo 

cáo Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2022; Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 83/2017/NĐ-

CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ; Báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng 

giới; Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Đề án 06, Tháng 5/2022; Báo cáo tái giám 

sát QĐ số 33/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện ĐCĐC; Báo cáo sơ kết 03 

năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở" giai đoạn 2019-2025. 

6.2. Thực hiện những nhiệm vụ khác 

Công tác hành chính, kế toán, văn thư, lưu trữ đáp ứng được yêu cầu công tác 

của cơ quan, trong tháng đã ban hành 276 văn bản đi, tiếp nhận và xử lý 1355 văn bản 

đến; Ban hành 15 Quyết định; Thực hiện đầy đủ các báo cáo thường kỳ theo quy định; 

Đảm bảo phương tiện làm việc, phục vụ công tác đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo 

và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan. Nếp sống văn minh, lịch sự nơi công sở 

được duy trì thường xuyên, công tác vệ sinh cơ quan luôn sạch sẽ và gọn gàng. 

Tham gia góp ý các dự thảo, trả lời các ý kiến của các sở, ngành, UBND các 

huyện thành phố liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đảm bảo thời gian theo quy 

định. 

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2022 

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý của các 

bộ, các tỉnh đối với báo cáo quy hoạch tỉnh, trình Hội đồng thẩm định trung ương; 

Tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP 6 

tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tiếp tục hoàn chỉnh 

các Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh, gồm: (1) NQ về điều 

chỉnh, bổ sung KH ĐTC 2021-2025; (2) NQ về điều chỉnh, bổ sung KH ĐTC năm 

2022; Tổng hợp cam kết giải ngân KH ĐTC 2022; Xây dựng dự thảo hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch PT kinh tế- xã hội năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2023 (sau khi 

có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Xây dựng kế hoạch của UBND tinh thực 

hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ; Hoàn chỉnh 

Dự thảo Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025, tỉnh Cao Bằng; Tham mưu trình kế hoạch triển khai Nghị định số 

27/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

CTMTQG trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, 

nghiệm thu Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển khu du lịch thác Bản Giốc để 
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trình Bộ Văn hóa thể thao du lịch thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án. 

2. Công tác thẩm định và giám sát đầu tư:  

Chuẩn bị các nội dung dự án phục vụ cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý; Tiếp nhận 

hồ sơ, tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương 

đầu tư; kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án. 

3. Công tác Đăng ký kinh doanh sắp xếp đổi mới DNNN, cấp phép đầu tư, 

thu hút đầu tư; Kinh tế tập thể.  

Phối hợp với các Sở, ngành triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp theo kế hoạch số 4143/UBND-KH; Kế hoạch số 3757/UBND-

KH; Kế hoạch số 2213/KH-UBND của UBND tỉnh; Thẩm định kế hoạch sản xuất 

kinh doanh hằng năm và kế hoạch 05 năm của DNNN nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ và xây dựng quy chế hoạt động của Kiểm soát viên và trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

Tham mưu hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực 

hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-

2025; Xây dựng Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh 

(PCI) tỉnh Cao Bằng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Tham mưu xây 

dựng Báo cáo Kết quả 06 tháng đầu năm 2022 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2022 của Chính phủ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Báo cáo thực 

hiện dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất; Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2022; xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 

2023 gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư; Tiếp tục chuẩn bị các nội dung liên quan để tham 

mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh 

Cao Bằng năm 2022; Hội nghị tổng kết Chương trình Hợp tác phát triển kinh tế-xã hội 

giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng và Trung du 

miền núi phía Bắc. 

Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; Xây dựng báo cáo về tình hình HTX, LHHTX có doanh thu cao, 

tài sản cao, hoạt động hiệu quả và thu hút nhiều thành viên. 

Tư vấn, hướng dẫn, xem xét hồ sơ đề nghị cấp đăng ký kinh doanh, thay đổi 

đăng ký doanh nghiệp. Hướng dẫn xử lý Hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong 
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giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 thuộc phạm vi 

tỉnh Cao Bằng; Tư vấn đối với các nhà đầu tư, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ các dự án 

đầu tư của các nhà đầu tư đối với: các dự án có sử dụng đất, dự án phát triển đô thị, dự 

án hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thẩm định các dự án đầu tư trình các cấp 

có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

4. Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng. 

Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Kết luận cuộc Kiểm tra hoạt động Doanh 

nghiệp sau đăng ký kinh doanh; Xây dựng dự thảo Quyết định, Kế hoạch tiến hành 

cuộc thanh tra tại UBND huyện Quảng Hòa trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và tổ chức 

công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện; Xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm 

thực hiện Chỉ thị  số 11-CT/TU ngày 25/3/2021 của Tỉnh ủy về công tác giám sát đầu 

tư của cộng đồng; Tổng hợp xây dựng Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và 

PCTN 6 tháng đầu năm 2022;. Nghiên cứu, soạn thảo tài liệu và tham gia tập huấn 

(Báo cáo viên) về hướng dẫn quy trình, nội dung triển khai các công trình, dự án, 

những vấn đề cần lưu ý trong quá trình giám sát đầu tư của cộng đồng theo yêu cầu 

của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng. 

5. Công tác quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và 

các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

Thực hiện thẩm định dự án viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; Tiếp tục triển khai các công 

việc thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, 

Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” (BIIG1) - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng; dự án Cải tạo, 

nâng cấp Đường tỉnh 209, tỉnh Cao Bằng. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tháng 5, chương trình, nhiệm vụ công tác 

tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.  

 
 Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                  
   - VP Tỉnh ủy, VP đoàn ĐBQH và HĐND, 

VP UBND tỉnh (B/c);                                                    

   - GĐ, PGĐ Sở;  

   - Các phòng, đơn vị thuộc Sở (T/h); 

   - Lưu: VT, VP Tr*. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Xuân Tiến 
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