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      UBND TỈNH TRÀ VINH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

       Số:           /KH-SKHĐT              Trà Vinh, ngày          tháng 02 năm 2023 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ 

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 
   

 

  

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh 

về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, 

Theo chức năng, nhiệm vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch 

thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng, Trung tâm Xúc tiến Đầu 

tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau: 

1. Mục đích 

Xác định trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể của từng bộ phận để 

triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của 

UBND tỉnh giúp Ban Giám đốc Sở giải quyết các công việc giao“Chính xác, 

Kịp thời, Hiệu quả”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năm lực cạnh tranh của tỉnh năm 2023.  

2. Yêu cầu 

Trưởng các Phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm XTĐT&HTDN: 

- Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức của Phòng, Trung tâm 

XTĐT&HTDN Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND tỉnh và các văn bản của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, quyết tâm nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 

2023 của ngành Kế hoạch và Đầu tư. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức gắn với 

thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc đảm bảo hoàn thành các phần việc 

theo mốc thời gian được giao, hàng tuần có báo cáo tình hình thực hiện tại buổi 

họp báo (hoặc báo cáo đột xuất nếu có vấn đề phát sinh) để Ban Giám đốc nắm, 

chỉ đạo. 
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Từng Phòng chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc khắc 

phục những hạn chế, yếu kém trong năm 2022, chủ động học tập, nghiên cứu, 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả 

trong thực thi công vụ; tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao, quyết liệt chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề 

ra trong các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, nhất là Quyết định số 95/QĐ-

UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh. 

3. Phân công thực hiện 

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh và 

bảng phân công nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này, các Phòng, Trung tâm 

XTĐT&HTDN khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả. Giao Văn phòng Sở theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của 

các Phòng, Trung tâm XTĐT&HTDN và định kỳ báo cáo kết quả để Ban Giám 

đốc, UBND tỉnh nắm, chỉ đạo, xem đây là một trong những căn cứ để xét thi 

đua, khen thưởng cuối năm. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 

phải báo cáo kịp thời để Ban Giám đốc xem xét, xử lý. 

(Đính kèm phụ lục 1, 2) 

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh năm 2023 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, TT XTĐT&HTDN; 

- Lưu: VT, THKTKG.L10. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vương Hải Khoa 
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Phụ lục I  

 PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 95/QĐ-UBND NGÀY 19/01/2023 CỦA UBND TỈNH 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-SKHĐT ngày     tháng 02 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 
 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

I. Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy 

tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế 
  

1.  
Cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường 

xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô 

công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện (nhiệm vụ số 03) 

Văn phòng Sở 

Các Phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

2.  Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế-xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia (nhiệm vụ số 04).  

Phòng THKTKG, 

Phòng ĐTXDCB 
Các phòng 

3.  Tăng cường thu hút đầu tư xã hội, nguồn vốn FDI chất lượng cao, đẩy mạnh hơn nữa 

hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (nhiệm vụ số 07).  

Trung tâm 

XTĐT&HTDN; 

Phòng ĐTXDCB 

Các phòng 

II. Tiếp tục tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh   

4.  

Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có biện pháp phòng, chống dịch, phương án 

xử lý có hiệu quả, kịp thời các tình huống, giữ vững thành quả phòng, chống dịch 

COVID-19. Chủ động phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh mới có thể 

xảy ra (nhiệm vụ số 10).  

Văn phòng Sở 

Các Phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

III. 
Tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức 

thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí 

  

5.  
Giải quyết kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp trong hỗ trợ pháp lý; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin để doanh nghiệp dễ tiếp cận các quy định có liên quan đến 
Văn phòng Sở, 

Phòng ĐKKD 

Các phòng, 

Trung tâm 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

hoạt động của doanh nghiệp (nhiệm vụ số 15). XTĐT&HTDN 

6.  
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở theo 

quy định pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước.  Thanh tra  Sở 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

7.  

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ 

trương, chính sách, pháp luật, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công 

tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường theo dõi, đánh giá, đẩy mạnh công tác 

phòng, chống tham nhũng (nhiệm vụ số 17). 

Thanh tra  Sở 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

IV. 
 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, 

Chính phủ số; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia 

  

8.  

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và các quy định liên quan cán 

bộ, công chức, viên chức; Cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, khắc phục tâm lý 

né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và tình trạng 

công chức, viên chức xin nghỉ việc (nhiệm vụ số 18).  

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

9.  

Thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế theo tinh thần Kết luận số 28-KL/TW của 

Bộ Chính trị và đúng quy định pháp luật. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với 

thực hiện hiện quả lộ trình giảm biên chế hàng năm để đến năm 2026 đạt chỉ tiêu giảm 

5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước.  

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

10.  Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021 – 2030 (nhiệm vụ số 21).  
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

11.  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu 

quả các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều 

hành, nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Nghị quyết 

số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022. Tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC nội 

Phòng ĐKKD, 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

bộ trong hệ thống hành chính nhà nước. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC (nhiệm vụ số 22).  

12.  Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu nâng hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến 

năm 2025 và năm 2023 (nhiệm vụ số 25). 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 
Các phòng 

13.  Tiếp tục rà soát, kiến nghị Trung ương bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không hợp 

pháp, không cần thiết, không khả thi, không rõ ràng, thiếu cụ thể, khó xác định... 
Phòng ĐKKD 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

14.  

Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kém hiệu quả; rà soát, điều 

chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra để đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo; không làm 

ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, đúng luật pháp của doanh nghiệp (nhiệm vụ số 
27). 

Thanh tra Sở 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

15.  

Thực hiện hiệu quả Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2022-2025 ban hành tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của 

UBND tỉnh; nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động của Vườn ươm doanh 

nghiệp (nhiệm vụ số 28).  

Phòng ĐKKD 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

V. 
Đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, 

tính độc lập, tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế 

  

16.  

Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023, đặc biệt là các dự án  phát 

triển hạ tầng trọng điểm, dự án có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo dõi, đôn đốc triển khai quyết liệt giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (nhiệm vụ số 29).  

Phòng ĐTXDCB 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

17.  

Khẩn trương thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2021 - 

2025 theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm công khai, minh bạch. 

Tập trung tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng và phân loại doanh nghiệp, 

dự án, công trình đầu tư và vốn, tài sản nhà nước để có giải pháp cơ cấu lại, xử lý phù 

hợp. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo lộ trình, tiêu chí, danh mục phân 

loại DNNN, đảm bảo Nhà nước nắm giữ tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy 

Phòng THKTKG 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

định pháp luật; tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, khắc phục tình trạng đầu tư 

phân tán, dàn trải nhưng không hiệu quả của DNNN (nhiệm vụ số 30). 

18.  

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy 

hoạch thời kỳ 2021 – 2030; hoàn thành trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh (nhiệm vụ số 
36). 

Phòng THKTKG 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

19.  

Triển khai quyết liệt, hiệu quả  Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành 

động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường 

liên kết vùng để phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương (nhiệm vụ 
số 38). 

Phòng THKTKG 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

20.  Triệt để xử lý các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ (nhiệm vụ số 42). 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN; 

Thanh tra Sở 

Các phòng, 

Trung tâm 

XTĐT&HTDN 

 



1 
 

Phụ lục II 
CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-SKHĐT ngày     tháng 02 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

1 Phát triển mới 520 doanh nghiệp (chỉ tiêu số 05) Phòng ĐKKD 
UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
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