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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-SKHĐT           Hà Nam, ngày           tháng            năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành chƣơng trình công tác 

của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ năm 2020 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TỈNH HÀ NAM 
 

 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UB ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền haṇ và tổ chức  bộ máy của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 

02/11/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày22/01/2020 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020; 

Căn cứ các công việc của Sở trong năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình công tác của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam năm 2020”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Trung tâm trực thuộc, 

cán bộ, công chức, viên chứctrong Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng, TT thuộc Sở; 

- Lưu VT, THQH.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

Nguyễn Văn Lƣợng 
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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SKHĐT ngày   tháng năm 2020của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam) 

 
 

A- Thực hiện các nhiệm vụ trong chƣơng trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh: 

I – Các Đề án trình tại phiên họp Ủy ban. 
 

 

STT 
Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ trì, thực 

hiện  

Đơn vị phối 

hợp 
Thời gian hoàn thành 

Lãnh đạo chỉ 

đạo, theo dõi 

1 

Quý I 

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư đối 

với các công trình và hệ thống thu gom xử 

lý nước thải tập trung tại các cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Phòng HTĐT 
Các phòng 

trong Sở 
Hoàn thành trước 20/03/2020 

Đ/c Thanh 

Phó Giám đốc 

2 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều 

chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016-2020 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong sở 
Hoàn thành trước 15/2/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

3 Tháng 3 
Báo cáo đánh giá tình hình KT-XH quý I, 

nhiệm vụ quý II năm 2020 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

  Hoàn thành báo cáo trước 

ngày 20/3/2020 

 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

4 Tháng 4 

Quyết định của UBND tỉnh về quy định 

quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn 

đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay 

thế Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 

15/7/2016 của UBND tỉnh Hà Nam) 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 04/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

5 Tháng 6 
Báo cáo đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

Các phòng nộp báo cáo về 

Phòng Tổng hợp trước ngày 

09/6/2020. Phòng Tổng hợp 

hoàn thành báo cáo, dự thảo 

Nghị quyết, lấy ý kiến của Sở 

Tư pháp và báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 16/6/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 
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STT 
Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ trì, thực 

hiện  

Đơn vị phối 

hợp 
Thời gian hoàn thành 

Lãnh đạo chỉ 

đạo, theo dõi 

6 

 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 

phát triến kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 

2020 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

  Phòng Tổng hợp hoàn thành 

báo cáo, dự thảo Nghị quyết, 

lấy ý kiến của Sở Tư pháp và 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

16/6/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

7 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025 và phân cấp 

trong đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

  Phòng Tổng hợp hoàn thành 

báo cáo, dự thảo Nghị quyết, 

lấy ý kiến của Sở Tư pháp và 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

16/6/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

8 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định 

chính sách đặc thù khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh (quy định chính sách tín 

dụng, vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự 

án và mức vốn sử dụng ngân sách địa 

phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh 

nghiệp…) 

Phòng HTĐT 
Các phòng 

trong Sở 

Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 16/6/2020 

Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

9 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về định mức 

hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công 

trình phù hợp với các mức hỗ trợ theo quy 

định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

Phòng KTN-HTCS 
Các phòng 

trong Sở 

Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 16/6/2020 

Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

10 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành 

quyết định chủ trương đầu tư về danh mục 

dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp nông thôn theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP 

Phòng HTĐT, Phòng 

KTN-HTCS 

Các phòng 

trong Sở 

Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 16/6/2020 
Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 
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STT 
Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ trì, thực 

hiện  

Đơn vị phối 

hợp 
Thời gian hoàn thành 

Lãnh đạo chỉ 

đạo, theo dõi 

11 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành 

quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu 

tư công giai đoạn 2016-2020 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Phòng KTN-

HTCS và 

Phòng 

TĐ&GSĐT 

Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 16/6/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

12 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành 

danh mụccác dự án đầu tư bằng hình thức 

PPP năm 2021 

Phòng KTN - HTCS  
Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 16/6/2020 

Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

13 Tháng 9 

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh 

tế-xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ quý IV năm 2020. 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

Các phòng nộp báo cáo về 

Phòng Tổng hợp trước ngày 

15/9/2020. Phòng Tổng hợp 

hoàn thành báo cáo trước ngày 

18/9/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

14 

Tháng 

11 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020, xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 

2021. 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

Các phòng nộp báo cáo về 

Phòng Tổng hợp trước ngày 

13/11/2020. Phòng Tổng hợp 

hoàn thành báo cáo trước ngày 

20/11/2020. 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

15 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 

phát triển KT – XH năm 2021. 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

Hoàn thành dự thảo; lấy ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp 

xong trước ngày 27/11/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

16 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

Hoàn thành dự thảo; lấy ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp 

xong trước ngày 27/11/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 
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STT 
Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ trì, thực 

hiện  

Đơn vị phối 

hợp 
Thời gian hoàn thành 

Lãnh đạo chỉ 

đạo, theo dõi 

17 

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm giai đoạn 2021-2025 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 27/11/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

18 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện KH 

đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016-2020, xây dựng kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 27/11/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

19 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2021-2025 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

Hoàn thành dự thảo; lấy ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp 

xong trước ngày 27/11/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

20 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

Hoàn thành dự thảo; lấy ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp 

xong trước ngày 27/11/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

21 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua 

Quy hoạch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn 2050 

Phòng Tổng hợp Quy 

hoạch 

Các phòng 

trong Sở 

Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 27/11/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

 

II – Các đề án trình Lãnh đạo UBND tỉnh: 
 

STT 
Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ trì, 

thực hiện 
Đơn vị phối hợp Thời gian hoàn thành 

Lãnh đạo chỉ 

đạo, theo dõi 

1 Tháng 1 
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, 

Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND 

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch 
Các phòng trong Sở 

Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 01/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 
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STT 
Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ trì, 

thực hiện 
Đơn vị phối hợp Thời gian hoàn thành 

Lãnh đạo chỉ 

đạo, theo dõi 

2 
Tháng 2 

 

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị 

quyết 07-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy 

về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, 

đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất 

lượng cao về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và 

du lịch (Báo cáo BTV Tỉnh ủy) 

Phòng KTN-

HTCS 
Các phòng trong Sở 

Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 02/2020 

Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

3 Tháng 3 

Xây dựng Kế hoạch hành động triển khai 

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam 

năm 2020 

Phòng HTĐT Phòng ĐKKD Hoàn thành 20/03/2020 
Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

4 

Tháng 4 

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp năm 2019 
Phòng ĐKKD Phòng HTĐT 

Hoàn thành trước ngày 

25/4/2020 

Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

5 
Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hà 

Nam năm 2019 
Phòng ĐKKD Phòng HTĐT 

Hoàn thành trước ngày 

20/4/2020 

Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

6 Quý II Tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc 
Trung tâm 

XTĐT 

Văn phòng Sở, 

HTĐT 

Hoàn thành trong quý II 

năm 2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 
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STT 
Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ trì, 

thực hiện 
Đơn vị phối hợp Thời gian hoàn thành 

Lãnh đạo chỉ 

đạo, theo dõi 

7 Tháng 7 

Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

năm 2021 (báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính) 

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch 
Các phòng trong Sở 

Các phòng nộp báo cáo về 

Phòng Tổng hợp trước ngày 

20/7/2020. Phòng Tổng hợp 

hoàn thành báo cáo trước 

ngày 24/7/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

8 Quý III Tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan 
Trung tâm 

XTĐT 

Văn phòng Sở, 

HTĐT 

Hoàn thành trong quý III 

năm 2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

9 Tháng 9 

Báo cáo cơ chế thu hút đầu tư vào các phân 

khu chức năng Khu du lịch Tam Chúc (Báo 

cáo BTV Tỉnh ủy) 

Phòng KTN-

HTCS 
Các phòng trong Sở 

Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 09/2020 

Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

 

B- Các nhiêṃ vu ̣của Sở: 

 

STT 
Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ trì, 

thực hiện  
Đơn vị phối hợp Thời gian hoàn thành 

Lãnh đạo chỉ 

đạo, theo dõi 

1 

Tháng 2 

Xây dựng Chương trình công tác năm 2020 

của Sở 

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch 
Các phòng trong Sở 

Ban hành trước 

14/02/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

2 

Xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

giai đoạn 2012-2018 phục vụ Đoàn Thanh tra 

Chính phủ  

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch 
Các phòng trong Sở 

Hoàn thành trước ngày 

25/02/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

3 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 

đầu tư công 2016-2020 (BC Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư) 

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch 
Các phòng trong Sở 

Hoàn thành trước ngày 

25/02/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 



 8 

STT 
Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ trì, 

thực hiện  
Đơn vị phối hợp Thời gian hoàn thành 

Lãnh đạo chỉ 

đạo, theo dõi 

4 

 Xây dựng chỉ thị của UBND tỉnh về xây 

dựng kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-

2025 

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch 
Các phòng trong Sở 

Hoàn thành trước ngày 

25/02/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

5 

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công, 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai 

đoạn 2021-2025.   

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch 
Các phòng trong Sở 

Hoàn thành trước ngày 

25/02/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

6 

Hướng dẫn quy trình thẩm định chủ trương 

đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-

2025 

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch 
Các phòng trong Sở 

Hoàn thành trước ngày 

25/02/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

7 

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm 

vụ quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn 2050 

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch 
Các phòng trong Sở 

Hoàn thành trước ngày 

25/02/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

8 
Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, rà soát 

cơ chế, chính sách định hướng thu hút đầu tư 
Phòng HTĐT Các phòng trong Sở 

Hoàn thành trước ngày 

20/2/2020 

Đ/c Thanh 

Phó Giám đốc 

9 

Từ tháng 

02 - 

tháng 12 

Triển khai Dự án Tăng cường Môi trường 

Đầu tư tỉnh Hà Nam 

Phòng TĐ và 

GSĐT 
Các phòng trong Sở 

Từ tháng 02 - tháng 

12/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

10 

Tháng 3 

Tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn thực hiện 

lập  quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn 2050 

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch 
Ban Quản lý dự án Trong tháng 3/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

11 Tổ chức lớp tập huấn đấu thầu qua mạng 
Phòng TĐ và 

GSĐT 

Văn phòng Sở; 

UBND các huyện, 

TX, TP 

Hoàn thành trước ngày 

13/3/2020 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 



 9 

STT 
Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ trì, 

thực hiện  
Đơn vị phối hợp Thời gian hoàn thành 

Lãnh đạo chỉ 

đạo, theo dõi 

12 

Tháng 4 

Tổ chức lớp tập huấn thực hiện Luật Đầu tư 

công 2019 và các Nghị định, văn bản  hướng 

dẫn cho các sở ban, ngành, UBND các huyện 

thành phố, thị xã  

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch 

Văn phòng Sở; 

UBND các huyện, 

TX, TP 

Trong tháng  4/2020 
Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

13 

Báo cáo, rà soát các dự án sản xuất kinh 

doanh; danh mục các dự án có khả năng đưa 

vào sản xuất kinh doanh năm 2020 

Phòng HTĐT Phòng KTN-HTCS Tháng 4/2020 
Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

14 

Tháng 6 

Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
Văn phòng Sở Các phòng trong Sở 

Hoàn thành trước 

25/6/2020 

Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

15 
Báo cáo thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng 

đầu năm 2020 
Phòng HTĐT  

Hoàn thành trước 

25/6/2020 

Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

16 Tháng 7 Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Phòng ĐKKD 
Phòng HTĐT, VP, 

TT XTĐT 

Tháng 7 và tháng 10 

năm 2020 

Đ/c Thanh  

Phó Giám đốc 

17 Các Quý Xuất bản Bản tin Kinh tế - Đầu tư Trung tâm XTĐT Các phòng trong Sở 
Trước mồng 10 tháng 

sau tháng cuối quý 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

18 

Từ Quý 

II – Quý 

IV 

Kiểm tra tình hình thưc̣ hiêṇ các dự án đầu tư  

sử dụng vốn nhà nước và Kiểm tra các doanh 

nghiệp về thưc̣ hiêṇ  Luật Đầu tư, Luâṭ Doanh 

nghiệp sau đăng ký kinh doanh 

Thanh tra Sở 
Các phòng nghiệp 

vụ trong Sở 
Từ Quý II – Quý IV 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 
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STT 
Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ trì, 

thực hiện  
Đơn vị phối hợp Thời gian hoàn thành 

Lãnh đạo chỉ 

đạo, theo dõi 

19 Tháng 11 Xây dựng Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2021 Trung tâm XTĐT Phòng HTĐT Tháng 11/2020 
Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

20 

Tháng 12 

Tổng kết công tác; bình xét, đánh giá cán bộ 

công chức viên chức; bình xét thi đua khen 

thưởng năm 2020 

Văn phòng Sở Các phòng trong Sở Tháng 12/2020 
Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

21 

Xây dựng báo cáo giám sát , đánh giá đầu tư ; 

công tác đấu thầu; tình hình thực hiện các dự 

án ODA năm 2020 

Phòng TĐ và 

GSĐT 

Phòng THQH và 

phòng KTN-HTCS 

Hoàn thành trước 

31/01/2021 

Đ/c Lượng 

Phó Giám đốc 

22 Báo cáo thu hút đầu tư nước ngoài năm 2020 Phòng HTĐT  
Hoàn thành trước ngày 

25/12/2020 

Đ/c Thanh 

Phó Giám đốc 

23 
Tháng, 

Quý 
Báo cáo tình hình thu hút đầu tư tháng, quý  Phòng HTĐT  

Hoàn thành trước ngày 

20 hàng tháng, quý 

Đ/c Thanh 

Phó Giám đốc 
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