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BÁO CÁO  

Kết quả công tác tháng 10, chương trình công tác tháng 11 năm 2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong tháng 10/2022, 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 10 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 68/2000/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; Trong tháng đã tiếp nhận 01 công 

chức chuyển từ cơ quan khác về Sở và thuyên chuyển 01 công chức của Sở ra 

ngoài tỉnh; tiến hành làm một số thủ tục để bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp 

phòng, thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành 

viên cấp nước Cao Bằng. Trong tháng 10 đã cử 6 lượt công chức đi tham gia các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; Xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – 

không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; Kiện toàn lại Hội đồng thi 

đua khen thưởng Sở và xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy chế 

hoạt động của Hội đồng.  

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 của Dự án quy hoạch tỉnh: Liên hệ với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thẩm định. 
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Tham mưu thực hiện các nội dung: Tổng hợp điều chỉnh Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tiếp 

tục hoàn chỉnh kế hoạch phát triển KTXH 2023, kế hoạch đầu tư công 2023. Xây 

dựng dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị 

quyết điều chỉnh KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về 

kế hoạch phát triển KTXH 2023, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công 2023; 

Nghị quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng trong quy hoạch bảo vệ phát 

triển rừng ra ngoài quy hoạch để chuyển đổi mục đích sử dung thực hiện các dự 

án đường giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung 

Nghị Quyết 29/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao 

Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Xây dựng Quyết định Quy định về 

phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ điều phối 

vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025 tỉnh Cao Bằng. Xây dựng 

báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2022, kế hoạch công tác 

năm 2023 của UBND tỉnh (theo công văn 2572/UBND-TH). Phối hợp các đơn vị 

rà soát, đề xuất kiến nghị gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương 

trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (theo công văn 2526/UBND-KT). Tham 

gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 91/2021/NQ-

HĐND Ngày 10/12/2021 quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ (%) 

phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2022, thời kỳ 

ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh (theo công văn 2254/STC-

QLNS). Báo cáo đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (theo công văn 2225/STC-QLNS). 

Tổng hợp, xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 

2022. Báo cáo rà soát quy định đầu tư công theo yêu cầu tại Nghị quyết số 

124/NQ-CP (theo công văn 2638/UBND-TH).  

2.2. 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 

Ban hành 14 văn bản: báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu 

đãi 9 tháng đầu năm 2022; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; xin ý kiến thẩm định phi dự án 

“Trao tặng học bổng và gạo cho các em học sinh trường THCS xã Triệu Nguyên 

huyện Nguyên Bình"; ý kiến đối với việc tổ chức GIBTK Mỹ tài trợ 3.600 bộ lọc 

nước mini; ý kiến đối với hồ sơ dự án “Chăm sóc 1.000 ngày đầu đời cho một 

tương lai tươi sáng VN02-018” do ChildFund Australia tài trợ; hoàn thiện các 

nội dung liên quan tới hồ sơ dự án “Nâng cao hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em 
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huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng” do ChildFund Australia tài trợ; hoàn thiện các 

nội dung liên quan tới hồ sơ dự án “Nâng cao hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em 

huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng” do ChildFund Australia tài trợ; ý kiến đối 

việc xin gia hạn, bổ sung và sửa đổi Giấy Đăng ký của tổ chức Helvetas 

Intercooperation gHmbH/Đức; ý kiến đối với đề nghị của văn phòng hợp tác 

Quốc phòng, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; hoàn thiện các nội dung và báo cáo thẩm 

định liên quan tới hồ sơ phi dự án “Trao tặng học bổng và gạo cho các em học 

sinh trường THCS xã Triệu Nguyên huyện Nguyên Bình” do tổ chức Tương lai 

tươi sáng Hàn Quốc - Việt Nam tài trợ; xin ý kiến thẩm định hồ sơ dự án “Chăm 

sóc 1.000 ngày đầu đời cho một tương lai tươi sáng” (Mã dự án VN02-018) 

huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng do ChildFund Australia tại Việt Nam tài trợ; ý 

kiến đối với việc đoàn đại biểu của Văn phòng Hessen Việt Nam và ông bà 

Hochgenug thăm và tặng quà cho các trường học khó khăn tại tỉnh Cao Bằng; 

kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương (vốn nước 

ngoài) năm 2021 sang năm 2022… 

* Thực hiện các hợp phần của dự án BIIG1 

- Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công: Tổng số vốn đầu tư 

công được giao năm 2022 là 340.998,7 triệu đồng (Trong đó: giao đầu năm 

281.589 triệu đồng; giao bổ sung: 59.409,7 triệu đồng). Luỹ kế giải ngân đến 

31/10/2022: 147.125,96 triệu đồng/340.998,7 triệu đồng, đạt 43,15% KH giao. 

Trong đó: 

+ Vốn đối ứng NSĐP:   2.000/6.139 triệu đồng - đạt: 32,58% KH 

+ Vốn đối ứng NSTW: 19.670,973/68.528 triệu đồng - đạt: 28,71% KH 

+ Vốn cho vay lại: 12.544,097/26.417,7 triệu đồng - đạt: 47,48% KH 

+ Vốn ADB: 112.910,89/239.914 triệu đồng - đạt: 47,06% KH. 

- 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 tiếp tục lập hồ sơ trình Sở Tài chính thẩm tra và UBND tỉnh phê 

duyệt Quyết toán 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 cho đơn vị quản lý, vận hành dự án, nên 

chưa bàn giao đưa dự án vào vận hành, khai thác được. Tiếp tục lập hồ sơ trình 
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Sở Tài chính thẩm tra và UBND tỉnh phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành. 

(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 dựng tiếp tục triển khai thi công các hạng mục san nền nhà máy và lắp đặt 

tuyến ống. Khối lượng nhà máy đạt 80%; Tuyến ống đạt 95% khối lượng của 

Hợp đồng.  

(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 86,49% khối 

lượng hợp đồng; Công ty Anh Long hoàn thành 93,28% khối lượng hợp đồng; 

Công ty HPT hoàn thành khoảng 67,51% khối lượng hợp đồng.  

- Vướng mắc: Chưa phê duyệt được cấp quyền khai thác đá làm VLXD 

thông thường do phát sinh trong hồ sơ ĐTM. Tiếp tục lập hồ sơ điều chỉnh, bổ 

sung khối lượng TKBVTC và dự toán lần 2 của dự án.  

(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 91,64% khối 

lượng; Công ty Cao Hà hoàn thành 86,22% khối lượng hợp đồng; Công ty 

Vinadelta hoàn thành khoảng 95,39% khối lượng.  

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

quyết bồi thường bổ sung đối với một số điểm sạt lở trên tuyến do mưa lũ và xử 

lý kỹ thuật đối với đoạn nền 60 m bị lún sụt do cung trượt của mưa lũ gây ra. 

Chưa hoàn thành lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung khối lượng do sạt lở đất và giải 

pháp kỹ thuật xử lý lún nền đường. 

(6) Dự án đường tỉnh 209 - Quỹ Ả rập - Xê út 

- Công tác khảo sát, lập dự án đầu tư: Đã hoàn thành việc chỉnh sửa hồ sơ 

dự án theo ý kiến của các Sở, Ngành về Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

và trình Sở GTVT xem xét thẩm định. Đã 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.  

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

- Công tác trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường (ĐTM): Đang được tiến hành. 
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3. Công tác thẩm định và giám sát đầu tư 

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 05 Dự án và 04 công trình: Sửa 

chữa nhà ký túc xá 3 tầng cơ sở 1 Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng; sửa 

chữa mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nguyên Bình; Sửa chữa mộ liệt sĩ tại 

nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòa An; Xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 

Trung tâm y tế huyện Thạch An… 

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 10/2022 

Tiếp nhận và xử lý 52 lượt hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và thay 

đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh (bao gồm cả đơn vị trực thuộc) trong 

đó: có 52 hồ sơ giải quyết trước hạn, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.  

  Từ đầu năm đến nay đăng ký thành lập mới 150 doanh nghiệp (trong đó: 

Công ty cổ phần: 13; Công ty TNHH một thành viên: 114; Công ty TNHH hai 

thành viên trở lên: 16; Doanh nghiệp tư nhân: 07); Tổng số vốn đăng ký: 648,48 

tỷ đồng, số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp là 4,3 tỷ đồng. Tăng 

31,57 % về số doanh nghiệp, giảm 9,30 % số vốn so với cùng kỳ. Đăng ký hoạt 

động cho 97 đơn vị trực thuộc; Đăng ký thay đổi: 267 doanh nghiệp; 64 đơn vị 

trực thuộc; Số doanh nghiệp giải thể tự nguyện: 33  doanh nghiệp; 38 đơn vị trực 

thuộc; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 101 doanh nghiệp; 29 đơn vị trực 

thuộc, tăng 64,10 % so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 44 doanh 

nghiệp; 15 đơn vị trực thuộc; số doanh nghiệp thông báo giải thể tự nguyện: 46 

doanh nghiệp, tăng 27,7 % so với cùng kỳ.  

Lũy kế từ trước đến nay có 1.894 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 22.303 

tỷ đồng, trong đó đang hoạt động là 1.483 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 

19.350 tỷ đồng. Có 677 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (bao gồm: 256 Chi 

nhánh; 41 văn phòng đại diện, 380 địa điểm đăng ký kinh doanh). 

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

Ban hành văn bản gửi các đơn vị rà soát nhân sự kiện toàn Ban chỉ đạo và 

Tổ giúp việc BCĐ thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025 

4.3. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách 

a) Trong tháng 10, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định chấp thuận 

điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 3 dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham 

mưu bao gồm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe số I Cao Bằng, 

Trang trại chăn nuôi Chu Trinh, Khu dân cư tại lô đất Bến xe khách (cũ). 
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b) Tiếp tục giải quyết các dự án đầu tư chuyển tiếp 

- Đề xuất dự án đầu tư dự án mỏ đá Pác Bó, xóm Khuổi Quân, xã Ngũ 

Lão, Hòa An: Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận 

góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đã có văn bản trao đổi với nhà đầu tư về một số vướng mắc liên quan 

đến quy hoạch khu vực phụ trợ. 

- Hồ sơ điều chỉnh dự án mỏ đá Kéo Thin Lạn, huyện Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng: Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận 

góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Sở Kế hoạch 

và Đầu tư hiện đang tiếp tục phối hợp với các ngành để thẩm định điều chỉnh dự 

án. 

- Dự án Khu du lịch Xuân Hòa Sơn: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu 

cho Đoàn công tác liên ngành ban hành Kế hoạch kiểm tra dự án. 

- Đề xuất điều chỉnh Nhà máy gạch Tuynel Việt Hùng: Qua ý kiến các 

ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi nhà đầu tư đề nghị làm rõ các 

nội dung liên quan đến dự án. 

- Đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng công trình khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại Khu vực mỏ sét Khuổi Xả: Nhà đầu 

tư đã có báo cáo giải trình, tuy nhiên nhiều nội dung chưa được làm rõ; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị nhà đầu tư tiếp tục làm rõ và thực hiện 

các nội dung chưa được nhà đầu tư thực hiện theo yêu cầu. 

- Thủ tục hành chính Công ty TNHH MTV tài nguyên khoáng sản Hối 

Thăng:  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tư đã có báo cáo tổng thể các nội dung liên quan đến 

giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty TNHH 

MTV Tài nguyên Khoáng sản Hối Thăng, đến nay UBND tỉnh cơ bản chấp thuận 

theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

c) Tiếp nhận mới các hồ sơ đề xuất quyết định chấp thuận mới/điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án:  

- Khai thác và chế biến quặng mangan khu vực Roỏng Tháy, xã Trung Phúc 

và xã Quang Trung, Trùng Khánh: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi nhà 

đầu tư về một số nội dung liên quan đến dự án; qua đó dự án chưa làm rõ được hình 

thức lựa chọn nhà đầu tư, chưa đầy đủ các cơ sở pháp lý gửi kèm.  

- Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mỏ đá Kéo Háu, thị trấn Thanh Nhật, 

huyện Hạ Lang: Giấy chứng nhận đầu tư cũ hết thời hạn, do đó thực hiện thu hồi để 

thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư mới. 
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- Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nà Cáp (3B): Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hiện đang phối hợp với các ngành cho ý kiến thẩm định. 

- Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nà Cáp (4B): Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hiện đang phối hợp với các ngành cho ý kiến thẩm định. 

- Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại huyện 

Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng: Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện đang phối hợp với các ngành 

cho ý kiến thẩm định. 

- Tham mưu UBND tỉnh giải quyết các đề xuất nghiên cứu dự án: đề nghị 

chấp thuận địa điểm và thực hiện đầu tư lắp đặt màn hình LED ngoài trời; đầu tư trụ 

sở Ngân hàng Quân đội (MB) tại khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng; 

phương án đầu tư Di tích danh lam thắng cảnh Động Dơi, xã Đồng Loan, huyện Hạ 

Lang; "Điểm dừng nghỉ phục vụ khách du lịch" tại huyện Quảng Hòa; dự án sân 

golf. 

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

- Hướng dẫn, yêu cầu một số nhà đầu tư về thủ tục chấm dứt dự án theo quy 

định đối với các dự án:  Trung tâm dịch vụ tổng hợp Đại Phát;  Bảo vệ rừng phòng 

hộ và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. 

- Tiếp tục làm rõ về một số dự án đầu tư: xử lý dự án Nhà máy thủy điện Hoa 

Thám; Showroom ô tô và cửa hàng kinh doanh tổng hợp. 

- Quyết định, thông báo chấm dứt hoạt động đối với các dự án: Trang trại 

chăn nuôi lợn khép kín công nghệ cao; Xây dựng công trình khai thác và chế biến 

khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Thâm Bốc, xã Trưng Vương, 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Du lịch về nguồn lịch sử và sinh thái tại Pác Bó - 

Cao Bằng; Xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng 

thông thường tại mỏ đá Kéo Háu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao 

Bằng 

4.4. Kinh tế tập thể, HTX 

- Tổng số HTX trên địa bàn tỉnh tính thời điểm hiện tại là 402 HTX, trong 

đó HTX đang hoạt động 271; số HTX thành lập mới từ đầu năm 2022 là 28 

HTX; Số HTX giải thể là 8 HTX; tổng số thành viên của HTX là 2.750 thành 

viên.  

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với dự thảo Chương 

trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

 4.5. Một số công tác khác 
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- Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

89/2016/NĐ-CP và Nghị định 88/2019/NĐ-CP; góp ý đối với dự án Luật Các tổ 

chức kinh tế hợp tác; góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 89/2016/NĐ-CP và Nghị định 88/2019/NĐ-CP;  

 - Xây dựng Kế hoạch và làm việc với Đoàn công tác Viện Nghiên cứu 

quản lý kinh tế Trung Ương 

- Tham mưu cho UBND tỉnh Thư chúc mừng nhân ngày Doanh nghiệp 

nhân VN 13/10 

- Ban hành văn bản thông báo Hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp mở Tài khoản 

đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp; văn bản Đề nghị các đơn vị rà soát cử nhân sự kiện toàn Ban 

Chỉ đạo thực hiện Chương trình 09-CTr/TU của Tỉnh ủy; kiện toàn Ban Chỉ đạo, 

Tổ Chuyên viên giúp việc BCĐ thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 

quả KTTT tỉnh 

- Báo cáo Công tác chuẩn bị và tổng hợp ý kiến trả lời các kiến nghị, đề 

xuất của huyện Quảng Hòa; báo cáo tham mưu trả lời kiến nghị, đề xuất của 

UBND huyện Hòa An, huyện Hà Quảng, huyện Nguyên Bình; báo cáo kết quả 

giải quyết kiến nghị cử tri thuộc mục III Công văn 1992/UBND-NĐ của UBND 

tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai đối với các lĩnh vực 

xã hội hoá tại địa phương; báo cáo công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng 

và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù giải 

phóng mặt bằng thu hồi đất tái định cư; Báo cáo doanh nghiệp có phần vốn nhà 

nước dưới 50%; văn bản ý kiến đối với đề xuất thực hiện Dự án "Điểm dừng 

nghỉ phục vụ khách du lịch" tại huyện Quảng Hòa; văn bản ý kiến đối với đề 

xuất nghiên cứu, khảo sát, lập phương án đầu tư Di tích danh lam thắng cảnh 

Động Dơi, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang; văn bản tham gia ý kiến đối với nội 

dung đề xuất của Công ty TNHH Arrowfiled Nhật Bản; Văn bản cung cấp thông 

tin quy hoạch của Công ty TNHH XD&TM Ngọc Xuân; Văn bản ý kiến việc 

triển khai các thủ tục đầu tư các dự án tại khu vực hai bên đường dẫn lên cầu 

đường bộ II Tà Lùng -Thủy Khẩu; Văn bản cho ý kiến về dự kiến nhân sự cử 

làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giống và thức ăn 

chăn nuôi Cao Bằng; văn bản trả lời về việc phối hợp tổ chức các hoạt động 

trong Chương trình Đông Nam Á của Tổ chức OECD theo đề nghị của Báo Thế 

giới và Việt Nam. 

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

5.1. Công tác thanh tra, kiểm tra 
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 Tiếp tục hoàn thiện các nội dung và xây dựng Báo cáo, Dự thảo Kết luận 

cuộc 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; Phối hợp với Công an tỉnh về thực hiện nội 

dung Công văn số 3921/CAT-ANKT, ngày 20/9/2022 của Công an tỉnh Cao 

Bằng. Báo cáo kết quả rà soát lại số liệu thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 gửi thanh tra tỉnh. Chuẩn bị các nội dung: Xây 

dựng Công văn, Đề cương gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp Báo cáo chuẩn 

bị nội dung liên quan Thanh tra công tác đấu thầu tại Sở;  

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 

- Công tác tiếp công dân; giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh: Tổ chức 

tiếp công dân tại Sở theo Thông báo lịch tiếp công dân của Sở. Báo cáo Ban chỉ 

đạo PCTN, tiêu cực tỉnh việc giải quyết đơn kiến nghị Công ty Cổ phần Nhật 

Nam. Công văn gửi Sở Y tế tỉnh đề nghị chỉ đạo giải quyết kiến nghị của nhà 

thầu Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Quốc tế. Công văn gửi Công an 

tỉnh đề nghị chỉ đạo giải quyết kiến nghị của nhà thầu Công ty HPT Việt Nam. 

 - Công tác phòng chống tham nhũng: Tham mưu xây dựng Báo cáo công 

tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2022 gửi Thanh tra tỉnh; Xây dựng 

Báo cáo việc thực hiện rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính 

sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gửi Sở Tư pháp; Xây dựng 

báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 164-KL/TU ngày 16/12/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi Thanh tra tỉnh. 

 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: 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP; giải ngân vốn đầu 

tư công tháng 10, 10 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 

2022. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 07/2011/NĐ-CP ngày 

25/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp kinh tế bảo vệ an ninh quốc 

gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (theo công văn 4029/CA-ANKT; 15/10/2022). 

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 tháng 10/2022; Báo cáo rà soát các 

cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng trung du và miền núi phía Bắc (theo công 

văn 2601/UBND-TH). Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện 

lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân từ năm 2019 đến năm 2022 (Theo công văn 396/HĐND-KTNS).  

6.2. Thực hiện những nhiệm vụ khác 
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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 307 văn bản đi, tiếp nhận và xử lý 

1.681 văn bản đến; 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 11/2022 

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

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Dự án quy hoạch tỉnh: Liên hệ với Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thẩm định, chỉnh sửa Báo cáo quy hoạch 

theo Báo cáo thẩm định của HĐTĐ. Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, Nghị 

quyết số 11/NQ-CP; giải ngân vốn đầu tư công tháng 11, 11 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2022. Tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung 

trình kỳ họp thường kỳ tháng 12/2022: Báo cáo tình hình KTXH năm 2022, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung KH ĐTC 

2021-2025; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023, Nghị quyết về 

Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị Quyết 

29/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc 

phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Điều chỉnh kế hoạch vốn các CTMTQG 

năm 2022. Tham mưu hướng dẫn các đơn vị 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.Rà soát chỉ tiêu, điều chỉnh danh mục các dự án 

CTMTQG. Hoàn chỉnh biểu giao vốn CTMTQG điều chỉnh trình UBND tỉnh 

Quyết định. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững năm 2022 (theo công văn 2641/UBND-TH. Trước 23/11/2022) 

2. Công tác thẩm định và giám sát đầu tư 

Tiếp tục thực hiện việc 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 
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- Tham mưu UBND: xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư 

năm 2023; Triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Bộ chỉ số 

năng lực cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Cao Bằng năm 2022.  

- Trình UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ thực hiện 

Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2022-2025; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 09-CTr/TU của Tỉnh ủy; 

Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên giúp việc BCĐ thực hiện đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả KTTT tỉnh 

- Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trình UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh xem xét thông qua. 

- Tiếp tục 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 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.  

- Trả lời ý kiến các sở, ngành, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư 

liên quan đến cơ chế chính sách, giải quyết TTHC về đăng ký đầu tư, đăng ký 

doanh nghiệp, tổng hợp ý kiến và trả lời doanh nghiệp. Xem xét và xử lý những 

doanh nghiệp vi phạm hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện số hóa, chuẩn hóa, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh lên 

hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục 

Quản lý Đăng ký kinh doanh.  

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

Tổ chức tiếp công dân tại Sở theo Thông báo lịch tiếp công dân của Sở. 

Hoàn thiện Báo cáo và xây dựng Dự thảo Kết luận cuộc thanh tra tại UBND 

huyện Quảng Hòa; Tiến hành công bố Kết luân thanh tra. Xây dựng Kế hoạch 

thanh tra năm 2023 của đơn vị. Xây dựng báo cáo việc thực hiện Kết luận số 21 

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Xây dựng Báo cáo công 

tác Bồi thường nhà nước năm 2022 gửi Sở Tư pháp. Xây dựng Báo cáo tình hình 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2022 gửi 

Thanh tra tỉnh, phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh. 
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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 dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 209, tỉnh Cao Bằng. Triển khai tiểu hợp 

phần của Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng. 

 - 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: Phối hợp với Hội đồng BT, HT&TĐC các huyện để thực 

hiện hoàn thành cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng (Nguyên Bình các hộ bổ sung do sạt 

lở đất); Thực hiện các thủ tục hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC của các dự án 

thành phần thuộc dự án BIIG1 và Lập, trình thẩm định hồ sơ điều chỉnh Tổng mức đầu 

tư dự án thành phần đường tỉnh 206 và đường Tĩnh Túc - Phan Thanh - Mai Long sau 

khi được UBND tỉnh cho chủ trương. Lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư báo cáo 

UBND tỉnh và trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. 

Thực hiện các nội dung được chủ đầu tư giao thực hiện các công việc chuẩn bị dự án 

ĐT 209. Hoàn thiện hồ sơ báo cáo NCKT của dự án, trình thẩm định và phê duyệt sau 

khi có ý kiến của Bộ Tài chính về phương án nợ công và Bộ TNMT về ĐTM, 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tháng 10, chương trình, nhiệm vụ 

công tác tháng 11 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(M). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bế Xuân Tiến 
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