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BÁO CÁO  

Kết quả công tác tháng 11, chương trình công tác tháng 12 năm 2021  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong tháng 11/2021, 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 2021, 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, đồng thời quan tâm 

giải quyết chế độ, chính sách cho công chức, người lao động đảm bảo kịp thời, 

đúng quy định. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2021 

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

Tổng số công chức, người lao động có mặt 46 người (công chức 36 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. 

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

2.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch 

Tiếp tục triển khai các nội dung Dự án quy hoạch: Phối hợp với cơ quan tư 

vấn thu thập tài liệu, triển khai gói thầu lập quy hoạch tỉnh; gói thầu lập ĐMC…; 

Hoàn chỉnh xây dựng hồ sơ Nghị quyết trình kỳ họp tháng 12/2021 HĐND tỉnh, 

gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Nghị quyết về 

Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Tiếp tục chuẩn bị nội dung 

diễn tập phòng thủ cấp tỉnh; Hoàn chỉnh Chương trình hành động thực hiện Kết luận 

số 1111/ TW; Chuẩn bị nội dung họp tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW. 

2.2. Công tác phân bổ, giải ngân vốn 

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về công tác giải ngân thực hiện theo 

Thông tư số 15 của Bộ Tài chính; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện giải ngân 

vốn đầu tư công báo cáo theo tuần. 

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 
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Tham mưu cho UBND tỉnh 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. Tiếp tục rà soát 

điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ năm 2021. 

2.3.1. Thực hiện các hợp phần của dự án BIIG1 

* Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công:  

Công tác giải ngân: Lũy kế tổng số giải ngân đến 24/11/2021 là 345.102,610 

triệu đồng/443.476 triệu đồng, đạt 77,82% kế hoạch giao năm 2021. Trong đó: Vốn 

đối ứng NSĐP: 4.000/4.000 triệu đồng, đạt 100% KH giao; Vốn đối ứng NSTW: 

56.630,295/100.000 triệu đồng, đạt 56,63% KH giao. Vốn nước ngoài: NSTW cấp 

phát: 256.071,362/300.000 triệu đồng, đạt 85,36% KH giao; Vốn cho vay lại: 

28.440,952/39.476 triệu đồng, đạt 72,05% KH giao. 

* 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 

- Kết quả thực hiện: Cty 568 và nhà thầu phụ đã hoàn thành nền đường, cầu, 

cống thoát nước và thảm Bê tông nhựa đạt được 18,59 km/20,59 km; Công ty Anh 

Long đã hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng, hiện nay đang chờ lịch bàn giao.  

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh, bổ sung lần 4 và hồ sơ điều chỉnh theo 

đơn giá của hợp đồng. 

- Chủ đầu tư đã xin ý kiến của ADB và đã được chấp thuận về việc sử dụng 

vốn dư của dự án để bổ sung đoạn tuyến 2,5 km kết nối từ km 26+830 m (điểm nối 

với đường tỉnh 211)  kết nối với đường tỉnh 213. Tiếp tục thực hiện các quy trình 

tiếp theo trong Quý IV/2021 để trình các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt 

theo quy trình trong nước. 

(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 

 Kết quả thực hiện: Đến nay dự án đã hoàn thành khối lượng xây dựng nhà 

máy, trạm bơm cấp I. Hạng mục: Tuyến ống dịch vụ đã thi công cơ bản hoàn 

thành, Hiện nay đang tiếp tục thực hiện một số công việc để bàn giao: Sân đường 

nội bộ, Sơn hoàn thiện các hạng mục, Cát sỏi lọc cụm xử lý, Ống DN 200 đang thi 

công còn 100m, Ống DN 250 đang thi công còn 300 m, TBA Trạm bơm cấp1 

(Phát sinh), Thử áp, vệ sinh đường ống, Lắp đặt hố van; Công việc chưa thực hiện: 

Lắp đặt đồng hồ và Vận hành chạy thử. 

Dự kiến bàn giao đưa công trình vào sử dụng trong Quý I năm 2022. Hiện nay 

chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán 

để trình thẩm định và phê duyệt theo quy định. 

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

huyện Bảo lâm, tỉnh Cao Bằng 
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Kết quả thực hiện: 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 các công việc khác có liên quan đến đào đất tuyến ống. 

(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 40% khối lượng 

hợp đồng; Công ty Anh Long hoàn thành 36% khối lượng hợp đồng; Công ty HPT 

hoàn thành khoảng 24% khối lượng hợp đồng.  

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh, bổ sung lần 1 của hợp đồng. 

- Vướng mắc: Hiện nay Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Trùng Khánh 

tiếp tục lập dự toán bồi thường theo giá đất cụ thể đã được thẩm định. Phấn đấu 

hoàn thành chi trả xong trước 30/11/2021.  

(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 45% khối lượng; 

Công ty Cao Hà hoàn thành 28% khối lượng hợp đồng; Công ty Vinadelta hoàn 

thành khoảng 30% khối lượng.  

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh, bổ sung lần 2 của hợp đồng. 

- Vướng mắc: Hiện nay HĐBT huyện Nguyên Bình đã thực hiện chi trả tiền 

bồi thường cho các hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất (Đợt II). Còn lại một số hộ 

chưa nhận tiền bồi thường, HĐBT huyện tiếp tục giải trình và chi trả.  

2.3.2. Tiếp tục thực hiện các hợp phần của dự án hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ tỉnh Cao Bằng. 

- Ban thực thi dự án CSSP của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện góp ý Kế 

hoạch phát triển KT-XH năm 2022 của các xã khu vực dự án CSSP tỉnh Cao Bằng. 

- Xem xét trả lời phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh về Tờ trình của 

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch và Tờ trình của Sở Y tế; về tờ trình của Ban Điều 

phối Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng về việc xem xét 

bố trí nguồn vốn để trả nợ gốc trước 5 kỳ đối với vốn vay tín dụng; cấp bổ sung 

vốn đối ứng Ngân sách Trung ương năm 2021 cho dự án. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2022 của Ban thực thi dự 

án CSSP của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

3. Công tác thẩm định và giám sát đầu tư 

- Thẩm định chủ trương đầu tư: 19 dự án 

- Thẩm định vốn: 03 dự án. 

- Thẩm định Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu: 05 dự án 
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Công tác tham mưu các dự án nhóm B cho Hội đồng thẩm định của tỉnh đảm 

bảo thực hiện đúng tiến độ. 

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 11/2021 

- Tiếp nhận và xử lý 72 lượt hồ sơ trước hạn về 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 127 doanh nghiệp. Tổng số 

vốn đăng ký: 784,317 tỷ đồng. Lũy kế từ trước đến nay có 1.765 doanh nghiệp với 

số vốn đăng ký 21.240  tỷ đồng, trong đó đang hoạt động là 1.406 doanh nghiệp 

với số vốn đăng ký là 18.427 tỷ đồng. Có 619 đơn vị trực thuộc đang hoạt động.  

4.2. Cổ phần hóa Doanh nghiệp 

 Tiếp tục phối hợp với các sở ngành, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch triển khai, thực hiện cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH 

Đầu tư phát triển và môi trường). 

 4.3. Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư  

- Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh:  

Tham mưu cho UBND tỉnh: Thành lập 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; Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực 

cạnh  tranh cấp Sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) tỉnh Cao Bằng năm 2021; Ban 

hành Quyết định danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025. 

- Các dự án đầu tư  

+ Hoàn thiện công tác thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận mới, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: dự án Khu dân cư tại lô đất Bến xe khách (cũ); 

Xây dựng công trình khai thác và chế biến cát, cuội sỏi tại điểm cát, sỏi núi Cải 

Chắp, xóm Pác Khuổi, xã Lê Chung, huyện Hoà An và phường Hoà Chung, thành 

phố Cao Bằng; Nhà máy sản xuất phôi tre ép công nghiệp và các sản phẩm từ tre. 

+ 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 các dự án: Phát triển vùng nguyên 

liệu gỗ ván công nghiệp Okal Cao Bằng; Hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư Dự án đầu tư sản xuất miến dong từ giống dong riềng đỏ (Nguyên Bình) 

theo mô hình liên kết chuỗi giá trị sản phẩm;  Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe 

cơ giới đường bộ;  Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại mỏ đá Bản Tin, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa; Đầu tư xây dựng 

Xưởng tuyển quặng sắt tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Khai 
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thác đất sét, tại mỏ sét Mạ Xà; Khu dân cư tại lô đất Bến xe khách (cũ); Khai thác 

và chế biến đá vôi làm VLXDTT tại mỏ đá Pác Bó. 

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

các dự án đầu tư: điều chỉnh dự án Trang trại Ánh Dương; Thủy điện Bình Long; 

Xưởng tuyển quặng sắt xóm Hạnh Phúc; gia hạn thời hạn hoạt động dự án Xây dựng 

công trình khai thác và chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá 

vôi Đậư Ruộc - Roạc Mạ, xã Trưng Vương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Cửa hàng 

xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) Sông Hiến; Trồng và phát triển cây mắc ca kết 

hợp với một số cây lâm nghiệp khác tại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An; Dự án Xưởng 

chế biến trúc Nguyên Bình; Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Vĩnh 

Quang, huyện Bảo Lâm; điều chỉnh khách sạn Pác Bó. 

+ Triển khai, hướng dẫn các Nhà đầu tư thực hiện Quyết định của UBND 

tỉnh phê duyệt danh mục chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích đầu tư 

vào nông nghiệp nông thôn. 

4.4. Kinh tế tập thể, HTX 

- Theo số liệu thống kê, rà soát lại của UBND các huyện, thành phố về số 

liệu Hợp tác xã, tính đến thời điểm 31/11/2021 toàn tỉnh có có 384 hợp tác xã, 

trong đó: 124 hợp tác xã 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. 

- Triển khai thực hiện Công văn số 3240/UBND-TH ngày 23 tháng 11 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện các 

Nghị quyết, Chương trình, Đề án về kinh tế tập thể, hợp tác xã; 

- Triển khai, hướng dẫn, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Kế 

hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho 4 tập thể có nhiều đóng góp trong việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và thi hành Luật Hợp tác xã năm 

2012 và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư” cho 05 

cá nhân. Trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 04 cá nhân 

có nhiều đóng góp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 

IX và thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. 

4.5. Một số công tác khác 

Tham mưu thành lập thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; Góp ý đối với các dự thảo: Thông tư thay thế 

Thông tư số 69/2018/TT-BTC và số 50/2019/TT-BTC; dự thảo Thông tư hướng 

dẫn Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự 

thảo Thông tư hướng dẫn lệ phí trước bạ; ý kiến đối với đề nghị xây dựng luật sửa 

đổi Luật 69/2014/QH13; Triển khai các nội dung và đề cử doanh nghiệp tham gia 

xét và tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021”; Báo cáo 
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kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Phối hợp rà soát 

bộ thủ tục hành chính cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính 

theo Quyết định 1550/QĐ-BKHĐT ngày 10/11/2021 của Bộ kế Hoạch và Đầu tư; 

Tham mưu ban hành Quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư tại 

Việt Nam. 

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

5.1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

 - Tổng hợp, xây dựng Báo cáo Kết quả thanh tra, dự thảo Kết luận Thanh tra 

việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; việc chấp hành pháp luật về quản lý, thực 

hiện dự án đầu tư công; chấp hành pháp luật về đấu thầu tại UBND thành phố Cao 

Bằng. 

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

        - Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng các báo cáo: Báo cáo thống kê công 

tác tư pháp năm 2021; Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 

2021; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ 

sung Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tư pháp; Báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (B1) 

năm 2021; Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. 

- Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng và ban hành các văn bản: Xây dựng, ban 

hành Công văn đôn đốc thực hiện Kết luận kiểm tra số 1409/KL-SKHĐT ngày 

19/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôi tỉnh Cao Bằng; Góp ý dự các thảo liên quan. 

- Tham mưu công tác của Tổ thẩm định lại Dự án Đường 206. 

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

Phòng chống tham nhũng 

Trong tháng không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị gửi 

đến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

 6. Công tác thường xuyên 

6.1. Công tác 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 tháng 11, 11 tháng nhiệm vụ công tác  tháng 12 năm 

2021; Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 

2022; Báo cáo định kỳ giải ngân vốn đầu tư công theo tuần; Báo cáo Nghị quyết 01 

(theo công văn số 3014/UBND-TH ngày 4/11/2021 của UBND tỉnh, công văn số 

7613/BKHĐT-TH ngày 4/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Báo cáo đánh giá 

tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021 (theo công văn số 

3045/UBND-TH ngày 8/11/2021) của UBND tỉnh); Báo cáo tình hình sau khi sát 

nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021; Dự thảo báo cáo xây dựng đề án 

tách tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư; Báo cáo Nghị quyết 01 
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theo công văn số 3014/UBND-TH ngày 4/11/2021 của UBND tỉnh và công văn số 

7613/BKHĐT-TH ngày 4/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo đánh giá 

tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021 (theo công văn 

3045/UBND-TH ngày 8/11/2021 của UBND tỉnh. 

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 378 văn bản đi, tiếp nhận và xử lý 1603 

văn bản đến); Ban hành 07 Quyết định; Thực hiện đầy đủ các báo cáo thường kỳ 

theo quy định; Đảm bảo phương tiện làm việc và đi lại 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, 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 12/2021 

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

 - Hoàn chỉnh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022; Hoàn chỉnh hồ sơ Nghị quyết trình kỳ họp tháng 12/2021 

HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo định kỳ giải ngân 

vốn đầu tư công theo tuần gửi UBND tỉnh; Báo cáo giải ngân định kỳ theo tháng 

gửi Bộ Tài chính; Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch; 

Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; 

Chuẩn bị các điều kiện để giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022, chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2022; Xây dựng dự thảo Chương trình 

phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh (sau khi trung 

ương ban hành Nghị quyết); Báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội khoá XV về việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (theo công văn 

7840/BKHĐT-GSTĐ ĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

 - Tiếp tục phối hợp rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Điều chỉnh Kế hoạch 2021; Kiểm tra đôn 

đốc các dư án giải ngân chậm so với thời gian đã cam kết của các chủ đầu tư, quy 

định; Rà soát chỉ tiêu, danh mục các dự án các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn 

mới thông qua HĐND tỉnh; Rà soát bổ sung, danh mục CTMTQG năm 2022. 

 - Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

sau khi thông qua HĐND; Hoàn thiện các nội dung sửa đổi một số điều của Quy 

định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
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sách địa phương giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

52/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;  

 - Chuẩn bị các nội dung phục vụ họp Hội đồng thẩm định về Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

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

Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định kế hoạch lưa 

chọn nhà thầu đảm bảo tiến độ. 

Tăng cường kiểm tra công tác đấu thầu, tổng hợp Báo cáo công tác đấu thầu 

năm 2021; Tăng cường công tác giám sát đầu tư, tổng hợp Báo cáo công tác giám 

sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021. 

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 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; Tham mưu 

xây dựng hoàn thiện dự thảo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022; Tham mưu 

xây dựng 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 Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính 

phủ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện 

Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022; Tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về 

thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy phê 

duyệt Chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; Tham mưu xây dựng 

Quy chế hoạt động và Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện 

Chương trình về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; Trình UBND tỉnh 

thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh COVID-19; 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 theo Công văn số 6563/BKHĐT-HTX ngày 28/9/2021của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tham mưu, phối hợp với Viện nghiên cứu Chính sách và 

Phát triển truyền thông (IPS-Bắc Ninh) Tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Bộ 

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

Cao Bằng năm 2021; Tiếp tục tham mưu thực hiện Thông báo kết luận của Ban 

cán sự UBND tỉnh về triển khai các bước thủ tục để tạm dừng hoặc thu hồi 49 dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Phối hợp với các Sở, ngành thẩm tra, thẩm 
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định đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư có sử dụng đất trình 

UBND tỉnh xem xét phê duyệt; Tư vấn, hướng dẫn, xem xét hồ sơ đề nghị cấp đăng 

ký kinh doanh, thay đổi đăng ký doanh nghiệp; 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. 

 Xây dựng Kết luận Thanh tra và tổ chức công bố Kết luận Thanh tra tại 

UBND thành phố; Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 theo hướng 

dẫn của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh; Tổ chức tiếp công dân 

tại Sở theo Thông báo lịch tiếp công dân của Sở; Báo cáo kết quả thực hiện pháp 

luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tham gia, ý kiến góp ý dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý, 

khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 gửi Ban Nội chính 

tỉnh ủy; Báo cáo công tác thanh tra; công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 

gửi Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thanh tra tỉnh; Triển khai Kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến văn bản pháp luật quý IV năm 2021 của Sở Tư pháp; Báo cáo kết 

quả công tác thanh tra thực hành, tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; 

Dự thảo Quyết định thanh tra và tiến hành công bố quyết định thanh tra công tác 

đấu thầu tại Ban Quảng lý đầu tư và xây dựng công trình giao thông; Dự thảo 

Quyết định kiểm tra và tiến hành công bố quyết định kiểm tra công tác đấu thầu tại 

UBND huyện Hà Quảng; Tham mưu các nội dung của Tổ thẩm định lại Dự án 

dường 206; Dự thảo Văn bản gửi các chủ đầu tư để tổng hợp Báo cáo công tác đấu 

thầu năm 2021; Dự thảo Văn bản gửi các chủ đầu tư để tổng hợp Báo cáo công tác 

giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021; Phối hợp Thực hiện Kê khai Tài sản 

thu nhập hằng năm theo quy định. 

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 

Tham mưu về việc bố trí trả nợ lãi các khoản vay của địa phương bổ sung 

vào kế kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; việc đề 

nghị hủy các số Văn bản tại Sổ Công văn đi năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

đối với 08 dự án sử dụng vốn NSTW giai đoạn 2016-2020; Nghiên cứu góp ý đối 
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với dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhận thức chung đã đạt được tại 

Hội nghị trực tuyến Chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2021 và UBCTLH lần thứ 

12; Tổng hợp báo cáo về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 39-KH/BTGTU-

HĐND-UBND-VKSND-TAND; 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. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tháng 11, chương trình, nhiệm vụ công 

tác tháng 12 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.  

 
 Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                  
   - Văn phòng Tỉnh ủy, VP đoàn ĐBQH và 

HĐND, VP UBND tỉnh (B/c);                                                    

   - Ban LĐ, các phòng, đơn vị thuộc Sở (T.h); 

   - Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Xuân Tiến 
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