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Ngày 02/4/2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ 

quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Khoa học và Công 

nghệ, Lao động - Thương binh và xã hội, Giao thông vận tải, Nội vụ, Thông tin 

và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải 

quan, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện 

Cao Lộc và UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu của các 

thành phần tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Trong 5 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp 

thiết thực, hiệu quả; nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp được 

nâng lên; môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư được cải thiện. Tỉnh đã quan 

tâm, chú trọng xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, công tác cải cách 

hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Công tác quy 

hoạch, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật các 

khu, cụm công nghiệp được ưu tiên đầu tư; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các 

hội doanh nghiệp trên địa bàn được thành lập và là cầu nối giữa các cấp ủy đảng, 

chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Chỉ số PCI của tỉnh 

trong những năm qua được cải thiện. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và 

vượt kế hoạch đề ra; một số dự án lớn, trọng điểm đã và đang triển khai thực 

hiện, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy 
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nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh 

còn một số hạn chế cần sớm có giải pháp khắc phục như: Tính ổn định của một 

số chỉ số thành phần PCI chưa cao, việc thu hút đầu tư chưa có chiến lược dài 

hạn; cải cách thủ tục hành chính có lúc, có nơi còn chậm và chưa thực sự hiệu 

quả; cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra, theo dõi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tuy 

đã có nhiều chuyển biến, nhưng kết quả chưa được như mong muốn; vẫn còn có 

tình trạng cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn trong giải quyết công việc 

đối với người dân và doanh nghiệp; hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp chưa 

được đầu tư đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa tạo lập được 

nhiều quỹ đất dành cho đầu tư phát triển;… 

Do đó, để khắc phục những hạn chế nêu trên, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ 

đạo giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.  

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, tích 

cực trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các dự thảo 

Báo cáo, Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; các dự 

thảo có kết cấu, nội dung cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, việc tổng kết, 

đánh giá kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ 

số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 và tham mưu ban 

hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 là nội dung liên quan đến 

nhiều lĩnh vực, đòi hỏi cần tập trung cao và phân tích, đánh giá kỹ lưỡng để xác 

định được những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tạo sự chuyển biến 

trong thời gian tới. Do đó, để bảo đảm chất lượng các dự thảo, yêu cầu Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia hợp lý tại cuộc họp, bổ sung, 

hoàn chỉnh nội dung các dự thảo theo hướng sau:  

1. Đối với dự thảo Báo cáo 

a) Về chủ thể ban hành Báo cáo: Để có cơ sở tham mưu ban hành Nghị 

quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

cần thiết phải có Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nội dung này giai đoạn 

2016 - 2020. Mặt khác, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết trên (tại Thông báo số 258-TB/VPTU ngày 

02/02/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy), để bảo đảm sự đồng bộ về hình thức văn 

bản trình các nội dung của Đảng, thống nhất chủ thể ban hành Báo cáo đánh giá 

kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 là Ban cán sự đảng UBND tỉnh. 

b) Kết cấu báo cáo gồm 04 phần: (1) công tác chỉ đạo điều hành; (2) kết 

quả thực hiện; (3) đánh giá chung kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và 
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nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; (4) phương hướng, nhiệm vụ, giải 

pháp thời gian tới.  

c) Về nội dung dự thảo Báo cáo:  

Cơ quan chủ trì cần tiếp tục rà soát, biên tập kỹ các nội dung bảo đảm cô 

đọng, xúc tích, bám sát theo các chỉ tiêu thành phần đánh giá, xếp loại năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh, những yếu tố quan trọng về cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh để đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và 

nguyên nhân, từ đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh thời gian tới được phù hợp, bảo đảm 

tính khả thi. Trong đó cần hoàn thiện một số nội dung cụ thể sau: 

- Phần I về công tác chỉ đạo, điều hành: phải nêu bật lên được việc Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt; thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc, chấn chính,… trong thực hiện nhiệm vụ này. Hạn chế liệt kê các văn 

bản chỉ đạo (các văn bản chỉ đạo đưa ra phụ lục). 

- Phần II về kết quả giai đoạn 2016-2020: thống nhất đánh giá nội dung 

11 tiêu chí như dự thảo, nhưng cần xem xét gộp nhóm nội dung có tính tương 

đồng; nội dung đánh giá tập trung vào những lĩnh vực, nhiệm vụ, nội dung có 

tính khái quát cao hơn, thể hiện rõ các nội dung chính liên quan trực tiếp đến cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tránh trình bày các nội dung mang tính 

chất chung chung, dàn trải, những nội dung không phù hợp. Cụ thể: biên tập lại 

phần dẫn đề cho phù hợp với các nội dung trình bày về các kết quả cụ thể; tại 

khoản 1 (về cải cách hành chính): bổ sung các nội dung liên quan đến việc bố 

trí, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành 

chính, giải quyết thủ tục hành chính; khoản 2 (về cơ chế chính sách khuyến 

khích, thu hút đầu tư): bổ sung đánh giá về kết quả triển khai thực hiện các 

chính sách của tỉnh, sắp xếp lại theo thứ tự thời gian các văn bản; khoản 3 (về rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, tạo mặt bằng sản 

xuất kinh doanh): xem xét, chỉnh sửa, bổ sung nội dung cho phù hợp với tiêu đề; 

khoản 4 (về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực): cần đánh giá sâu hơn 

nội dung này, bổ sung đánh giá về vai trò của các cơ quan nhà nước, doanh 

nghiệp trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khoản 5 (về 

xúc tiến đầu tư): xem xét, hoàn thiện lại nhận định về nguồn vốn ODA, bổ sung 

đánh giá về kết quả thực hiện các dự án đầu tư.  

- Phần III về đánh giá chung (kết quả; hạn chế, yếu kém và nguyên nhân): 

về kết quả đạt được cần biên tập gọn với nhận định mang tính khái quát, tóm 

lược lại phần trình bày về chỉ số PCI; về hạn chế, yếu kém cần xem xét, hoàn 

thiện lại các nhận định về quy hoạch, cơ chế chính sách, quản lý và sử dụng đất 

đai, công tác phối hợp giữa các cơ quan, nguồn lực đầu tư từ ngân sách để đánh 

giá đúng thực chất kết quả đạt được; đánh giá các hạn chế, yếu kém phải logic 

với nguyên nhân. Phần nguyên nhân: rà soát, bổ sung các nguyên nhân khách 

quan, chủ quan (như công tác phối hợp giữa các cơ quan,…); chỉnh sửa lại câu 

từ để phản ánh đúng thực tế về hệ thống văn bản của nhà nước, xuất phát điểm 

nền kinh tế, nhận thức của các cấp, các ngành,… 
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- Phần IV về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp: rà soát lại các mục tiêu 

đảm bảo mang tính tổng quát, gắn chặt với cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh; thống nhất với 9 nhóm giải pháp trong dự thảo, tuy nhiên cần biên tập lại 

giải pháp thứ 8 về công tác thanh tra, kiểm tra phù hợp với tinh thần chỉ đạo của 

Chính phủ. 

2. Đối với dự thảo Nghị quyết 

Cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia để hoàn thiện dự thảo 

Nghị quyết. Cần rà soát, biên tập kỹ nội dung bảo đảm ngắn gọn, tính khái quát 

cao về những vấn đề lớn, quan trọng, phù hợp với vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, 

chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lời văn đảm bảo yêu cầu về văn phong của 

Đảng.  

a) Về bố cục: thống nhất gồm 4 phần gồm: đánh giá tình hình; mục tiêu; 

nhiệm vụ và giải pháp; tổ chức thực hiện. 

b) Về tiêu đề Nghị quyết: xem xét biên tập theo hướng trực tiếp về cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

c) Về nội dung: 

- Phần I về đánh giá tình hình: đánh giá những hạn chế, yếu kém sâu hơn, 

sát hơn với những vấn đề cấp thiết đang cần tập trung giải quyết; bổ sung 

nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.  

- Phần II về mục tiêu:  

+ Về mục tiêu tổng quát: cần nghiên cứu, biên tập lại theo hướng loại bỏ 

các chỉ tiêu số liệu, đồng thời bổ sung thêm nội dung: “tăng cường sự lãnh đạo 

của các cấp ủy đảng, điều hành quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc của cả 

hệ thống chính trị thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã 

hội”.  

+ Về mục tiêu cụ thể: rà soát, hoàn thiện lại để đảm bảo phù hợp, liên 

quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; nghiên cứu, 

hoàn thiện lại chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công; biên tập lại chỉ tiêu PCI theo 

hướng phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Lạng Sơn trong nhóm khá của cả nước; bổ 

sung chỉ tiêu phấn đấu về cắt giảm thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến 

lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; loại bỏ các chỉ tiêu về kim ngạch xuất nhập khẩu, 

thu nội địa, cụm công nghiệp. 

- Phần III về nhiệm vụ và giải pháp: rà soát, biên tập lại nội dung cho rõ 

nét hơn; thống nhất biên tập thành 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

(1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của 

chính quyền, giám sát của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội. 

(2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao nhận thức, năng lực, chất lượng về cải thiện 
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môi trường đầu tư kinh doanh. 

(3) Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả về cải cách hành chính. 

(4) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác  

giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi về đất đai phục vụ hoạt động đầu 

tư, kinh doanh. 

(5) Rà soát, bổ sung, điều chỉnh nâng cao chất lượng và công khai quy 

hoạch. 

(6) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ 

tầng, trọng tâm là thu hút các nguồn lực của doanh nghiệp và khu vực dân cư để 

đầu tư hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. 

(7) Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối 

ngoại, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế. 

(8) Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.  

(9) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực.  

(10) Giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo 

môi trường đầu tư kinh doanh. 

3. Đối với dự thảo Tờ trình: cơ quan chủ trì hoàn chỉnh lại dự thảo Tờ 

trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trên cơ sở nội dung dự thảo Báo cáo, dự 

thảo Nghị quyết; kết cấu, nội dung bám sát Quy định số 225-QĐ/TU ngày 

03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định trình tự, hồ sơ, thủ tục đối với 

các nội dung trình Hội nghị Tỉnh uỷ, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và ban 

hành Văn bản sau hội nghị. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, biên tập hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, Tờ 

trình và dự thảo Nghị quyết; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 

07/4/2021./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan dự họp (GM 121/GM-UBND) 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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