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BÁO CÁO  

Kết quả công tác tháng 9, chương trình công tác tháng 10 năm 2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong tháng 9/2022, 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 9 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; cử 05 công chức tham gia tập 

huấn Dân quân tự vệ năm 2022; đăng ký 05 công chức tham gia bồi dưỡng 

Trung cấp Lý luận chính trị do Tỉnh ủy tổ chức năm 2022. 

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: phối hợp với 

tư vấn và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo theo ý kiến góp ý của các bộ, 

ngành TW, các tỉnh lân cận, trình Hội đồng thẩm định. 

Tham mưu thực hiện các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, 

Nghị quyết số 11/NQ-CP; giải ngân vốn đầu tư công tháng 9, 9 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Tiếp tục tổng hợp Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Chủ trì, 

phối hợp xây dựng báo cáo giải trình kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư. Cung cấp thông tin, tài liệu lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023. Báo cáo kết 

quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước gửi Sở Tài chính. Báo 

cáo phục vụ Đoàn Kiểm tra của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Báo cáo tình hình thực 

hiện NSNN năm 2022, dự toán NSNN năm 2023, Kế hoạch tài chính 3 năm 
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2023-2025 gửi Sở Tài chính. Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị 

quyết số 96/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Báo cáo về công tác quy hoạch 

và kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15. Xây dựng dự thảo Quyết 

định thành lập Tiểu ban Điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Cao Bằng, dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành 

viên của Tiểu ban Điều phối tỉnh Cao Bằng; dự thảo quy chế hoạt động của Tiểu 

ban Điều phối tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 999/QĐ-TTg. Báo cáo thực hiện 

kết luận và kiến nghị kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo 

tham luận tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ ngày 01/10/2022. 

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 10 văn bản: điều chỉnh, bổ sung Hiệp định vay vốn Dự án hỗ trợ 

kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng sử dụng vốn ODA của IFAD; ý 

kiến đối với đề xuất bổ sung địa bàn hoạt động tại tỉnh Cao Bằng vào Giấy đăng 

ký hoạt động của tổ chức VCF/Mỹ; ý kiến thẩm định khoản viện trợ “Phát triển 

mô hình Câu lạc bộ bóng đá phong trào không cạnh tranh trong trường học trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng” do NFF tài trợ; điều chỉnh vốn NSTW trong nước năm 

2022; xin ý kiến thẩm định khoản viện trợ “Trao tặng xe đạp cho học sinh trường 

Tiểu học và THCS xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng” do Hội hữu 

nghị Pháp – Việt (AAFV) tài trợ; ý kiến đối với đoàn Châu Âu đến làm việc tại 

Cao Bằng theo đề xuất của Công ty TNHH phát triển nông nghiệp và tư vấn môi 

trường; đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn NSTW vốn nước ngoài năm 2022; 

hoàn thiện nội dung liên quan đến hồ sơ “Phát triển mô hình Câu lạc bộ bóng đá 

phong trào không cạnh tranh trong trường học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” do 

NFF tài trợ; báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Dự án hỗ trợ kinh 

doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng của Sở Kế hoạch và Đầu tư phục vụ 

buổi làm việc với Đoàn đánh giá thường niên IFAD năm 2022; báo cáo kết quả 

thẩm định phi dự án “Trao tặng xe đạp cho học sinh trường Tiểu học và THCS 

xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng” do Hội hữu nghị Pháp - Việt 

(AAFV/Pháp) 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 31/8/2022: 163.330,287 triệu đồng/310.117 

triệu đồng, đạt 52,67% kế hoạch giao. Trong đó: 

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

- Vốn đối ứng NSTW: 21.189,332/68.528 triệu đồng - đạt: 30,92% KH 

- Vốn cho vay lại: 14.012,697/23.545 triệu đồng - đạt: 59,51% KH 

- Vốn ADB: 126.128,258/211.905 triệu đồng - đạt: 59,51% 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 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 

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 60%; Tuyến ống đạt 90% 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 83,25% khối 

lượng hợp đồng; Công ty Anh Long hoàn thành 82,56% khối lượng hợp đồng; 

Công ty HPT hoàn thành khoảng 63,88% khối lượng hợp đồng.  

- Vướng mắc: Hiện nay Hội đồng bồi thường huyện Hạ Lang tiếp tục phối 

hợp giải quyết đối với 01 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Chưa phê duyệt được 

cấp quyền khai thác đá làm VLXD thông thường do phát sinh trong hồ sơ ĐTM. 

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

(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: Công ty ACT hoàn thành nền đường khoảng 82% khối 

lượng; Công ty Cao Hà hoàn thành 83% khối lượng hợp đồng; Công ty Vinadelta 

hoàn thành khoảng 78% khối lượng.  

- Vướng mắc: Hiện nay Hội đồng bồi thường 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 
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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. 

3. Công tác thẩm định và giám sát đầu tư 

Thẩm định chủ trương đầu tư 02 dự án; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 03 dự án; Thẩm định về điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng công 

trình 01 dự án. 

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 9/2022 

Tiếp nhận và xử lý 70 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). Từ 

đầu năm đến nay đăng ký thành lập mới 138 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng 

ký là 622,188 tỷ đồng. Tăng 32,69% về số doanh nghiệp, tăng 20,2% số vốn so 

với cùng kỳ. Lũy kế từ trước đến nay có 1.883 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 

là 22.277 tỷ đồng, trong đó đang hoạt động là 1.466 doanh nghiệp với số vốn 

đăng ký là 19.161 tỷ đồng. Có 675 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (bao gồm: 

256 Chi nhánh; 41 văn phòng đại diện, 378 địa điểm đăng ký kinh doanh). 

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

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định danh mục dự án kêu gọi, 

thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (lần 2). 

4.3. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách 

Trong tháng 9/2022 đã tiếp nhận và đang xử lý 12 nội dung hồ sơ dự án; 

tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác quản lý dự án đầu tư theo quy định. 

Trong đó: 

a) Tiếp tục giải quyết 05 dự án đầu tư chuyển tiếp 

(1) Dự án Cửa hàng cà phê vườn đồi, nhà nghỉ Đại Lợi: Đề xuất điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo 

báo cáo thẩm định và lấy ý kiến của Tổ thẩm định. Các thành viên Tổ thẩm định 
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đang có ý kiến khác nhau đối với các phương án đề xuất. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đang làm việc, yêu cầu nhà đầu tư có cam kết cụ thể đối với dự án. 

(2) Dự án Xưởng tuyển quặng sắt tại xóm Hạnh Phúc: Đánh giá bổ sung 

về năng lực của Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Việt Nam để thực 

hiện dự án sau khi có đủ ý kiến các cơ quan liên quan, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. 

(3) Dự án Khu du lịch Xuân Hòa Sơn: Tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành Quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra Đề án phát triển 

kinh tế trang trại tổng hợp của Hộ gia đình ông Trương Xuân Hòa. 

(4) Dự án Bến xe khách liên tỉnh: Hiện nay Sở KHĐT đang phối hợp với 

Cục Thuế tỉnh để làm rõ về nội dung nợ thuế. 

(5) Công ty TNHH MTV tài nguyên khoáng sản Hối Thăng: Trên cơ sở ý 

kiến của Cục Thuế tỉnh, Sở KHĐT đã có ý kiến, đề xuất UBND tỉnh xem xét. 

Đến nay UBND tỉnh đang giao các cơ quan tiếp tục rà soát, báo cáo. 

b) Tiếp nhận mới 03 hồ sơ đề xuất quyết định chấp thuận mới/điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án:  

(1) Dự án Trang trại chăn nuôi lợn Đại Phú: Đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án. Sở KHĐT đã phối hợp xin ý kiến các ngành, tổ chức kiểm tra thực địa. Trên 

cơ sở ý kiến các ngành, Sở  KHĐT đã có văn bản gửi nhà đầu tư với nội dung dự 

án chưa đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

(2) Dự án Đầu tư trồng cây ăn quả phường Sông Bằng: Đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án. Dự án chưa đủ thành phần hồ sơ theo quy định: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư có văn bản ý kiến trả lời nhà đầu tư với nội dung dự án không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.  

(3) Dự án đầu tư Nhà máy gạch Tuynel Việt Hùng: Đề xuất điều chỉnh dự 

án. Nhà đầu tư điều chỉnh quy mô, tổng vốn, tiến độ thực hiện dự án. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp. 

c) Thực hiện 04 nội dung quản lý dự án đầu tư theo quy định 

(1) Báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án Khu trung tâm du lịch Thác 

Bản Giốc. 

(2) Hướng dẫn, yêu cầu một số nhà đầu tư về thủ tục chấm dứt dự án theo 

quy định đối với các dự án: Xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản 

VLXDTT mỏ đá Thâm Bốc, huyện Hòa An; Xây dựng khu chăn nuôi, sản xuất, chế 

biến giống vật nuôi (lợn nái đẻ, lợn thịt…), giống thủy sản (tôm, cá giống, tôm, cá 

thịt); Du lịch về nguồn lịch sử và sinh thái tại Pác Bó - Cao Bằng; Đầu tư và xây 

dựng công trình khai thác quặng Mangan Bản Khuông. 

(3) Tiếp tục thực hiện thủ tục thẩm tra đề nghị hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 

số 20/2019/NQ-HĐND đối với dự án Trồng cây nho hạ đen hữu cơ, ứng dụng công 

nghệ cao. 
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(4) Quyết định, thông báo chấm dứt hoạt động đối với dự án: Xây dựng công 

trình khai thác và chế biến khoáng sản VLXD thông thường tại mỏ đá Roọng Ký, 

thôn Bản Sộc, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; Xây dựng 

Showroom xe ô tô thương mại và du lịch Cao Bằng;  Khu điều hành, bãi tập kết 

quặng sắt và dây chuyền tuyển quặng; Trang trại lợn giống Hợp tác xã Sơn Hà; 

Khai thác và chế biến mỏ đồng lộ thiên. 

4.4. Kinh tế tập thể, HTX 

Tổng số HTX trên toàn tỉnh tính đến thời điểm báo cáo là 399 HTX, trong đó 

HTX đang hoạt động 272; số HTX thành lập mới 6 tháng đầu năm là 22 HTX; giải 

thể, phá sản, chuyển đổi là 5 HTX; tổng số thành viên của HTX là 2.729 thành viên. 

Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy 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; Xây dựng và đề xuất nhiệm vụ 

và dự toán kinh phí thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; Dự thảo văn bản góp ý hồ sơ trình Thủ tướng 

Chính phủ Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho 

lao động nữ đến năm 2023”. 

4.5. Một số công tác khác 

Ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống 

tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”; ban hành văn bản 

giới thiệu thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển 

DNNVV; ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức 

thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất trong khu kinh tế cửa 

khẩu tỉnh Cao Bằng; ý kiến đối với việc chuyển đổi mô hình Quỹ Hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã;  ý kiến trả lời tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh; thông báo 

yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật doanh 

nghiệp (Doanh nghiệp bỏ địa chỉ đã đăng ký từ 01 năm trở lên). 

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

5.1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ tài liệu 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 và 

xây dựng Báo cáo cuộc thanh tra. Tham mưu xây dựng các báo cáo, văn bản: 

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022; Báo cáo công 

tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân quý III và 9 

tháng năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra KTXH và 

thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước năm 2021; Công văn thực hiện 
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Công văn số 3921/CAT-ANKT, ngày 20/9/2022 của Công an tỉnh Cao Bằng về 

việc kiến nghị xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Tham 

mưu giải quyết đơn kiến nghị Công ty Cổ phần Nhật Nam về kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2022 do Chi cục Kiểm lâm 

làm chủ đầu tư.  

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 

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

 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 9; Báo cáo định kỳ giải ngân vốn 

đầu tư công theo tuần; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP 

ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng chống dịch COVID-19 

giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; dự thảo "Chiến lược quốc gia 

phát triển đội ngũ tri thức đến năm 2030";  Kế hoạch hoạt động và ngân sách 

năm 2022 (điều chỉnh bổ sung) của Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng; Đề án hỗ trợ 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023; Quyết định và kế 

hoạch hành động thực hiện Đề án Kiếm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai 

đoạn 2021-2025; Báo cáo đánh giá tình hình quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới 

trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2022 và Quy chế hoạt động của Tiểu ban công 

tác cửa khẩu tỉnh Cao Bằng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường 

củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên 

trong giai đoạn mới; Đề án Thu hút và phát huy có hiệu quả nhà khoa học, 

chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về chứng 

nhận đăng ký hoạt động KH&CN và hoạt động Công nghệ cao; dự thảo Thông 

tư quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Báo cáo 

tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 tháng 9/2022. Điều chỉnh, bổ sung Hiệp 

định vay vốn Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng sử 

dụng vốn ODA của IFAD; ý kiến đối với đề xuất bổ sung địa bàn hoạt động tại 

tỉnh Cao Bằng vào Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức VCF/Mỹ; ý kiến thẩm 

định khoản viện trợ “Phát triển mô hình Câu lạc bộ bóng đá phong trào không 

cạnh tranh trong trường học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” do NFF tài trợ; điều 

chỉnh vốn NSTW trong nước năm 2022; xin ý kiến thẩm định khoản viện trợ 

“Trao tặng xe đạp cho học sinh trường Tiểu học và THCS xã Lương Can, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng” do Hội hữu nghị Pháp – Việt (AAFV) tài trợ; ý kiến 

đối với đoàn Châu Âu đến làm việc tại Cao Bằng theo đề xuất của Công ty 

TNHH phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường; đề xuất điều chỉnh giảm kế 
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hoạch vốn NSTW vốn nước ngoài năm 2022; hoàn thiện nội dung liên quan đến 

hồ sơ “Phát triển mô hình Câu lạc bộ bóng đá phong trào không cạnh tranh trong 

trường học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” do NFF tài trợ; báo cáo Kết quả thực 

hiện các hoạt động thuộc Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao 

Bằng của Sở Kế hoạch và Đầu tư phục vụ buổi làm việc với Đoàn đánh giá 

thường niên IFAD năm 2022. Tổng hợp xây dựng kế hoạch sự nghiệp đào tạo 

bồi dưỡng tỉnh Cao Bằng năm 2023. 

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 221 văn bản đi, tiếp nhận và xử lý 

1.411 văn bản đến; Ban hành 03 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 10/2022 

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. 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 tháng 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; 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 năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2023; xây dựng dự thảo Nghị quyết 

trình kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về kế hoạch phát triển 

KTXH năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023; 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. 

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 
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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 

Tiếp tục xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2023. 

Tham mưu 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. 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 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. Tiếp tục xem xét và xử lý những doanh nghiệp vi phạm hoặc bỏ địa chỉ 

kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tiếp tục 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 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. Làm việc với Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Châm; tham mưu soạn thảo 

văn bản trả lời nội dung Công văn Công văn số 3921/CAT-ANKT, ngày 

20/9/2022 của Công an tỉnh Cao Bằng. Xây dựng công văn, đề cương gửi Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo chuẩn bị thanh tra công tác đấu thầu tại 

Sở. Trên cơ sở báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, xây dựng dự thảo Quyết 

định, Kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra. Phối hợp với phòng Đăng ký kinh 

doanh rà soát hồ sơ đối với Dự án Thủy điện Bản Ngà và Thủy điện Bản Riển 

theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2353/UBND-TH ngày 

14/9/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng. Báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực tỉnh việc giải quyết đơn kiến nghị Cty Cổ phần Nhật Nam. 

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 
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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. Triển khai 

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

Bằng(Tổng hợp ý kiến góp ý đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023 của cấp xã). Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu, đánh giá 

Đề án Cơ chế chính sách đặc thù phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc để trình 

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tháng 9, chương trình, nhiệm vụ công 

tác tháng 10 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(A). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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