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KẾ HOẠCH 
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022  

của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh 

về Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn; theo đó Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban 
Quản lý) được giao 03 nhiệm vụ trọng tâm. Ban Quản lý xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 197/QĐ-UBND. Nâng cao năng lực, trách nhiệm tham mưu thực hiện 
nhiệm vụ được giao trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. 

2. Yêu cầu: Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và đơn vị 

chủ trì thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể gắn với tiến độ, thời gian hoàn thành. Đảm 
bảo chất lượng công việc, thực hiện đúng quy trình, quy định; chế độ thông tin, 

báo cáo; kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định số 197/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2021 

(1) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng – 

Lạng Sơn đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 
08/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.  

(2) Xây dựng đề án giải pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu 

gắn phát triển chuỗi du lịch biên giới qua cửa khẩu Chi Ma và thực hiện Đề án thí 
điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi ma theo Nghị quyết số 111/NQ-CP  

(3) Cải thiện mạnh mẽ điểm chỉ số DDCI, nhất là các chỉ số thành phần bị 
đánh giá thấp nhằm nâng cao thứ hạng ra khỏi vị trí tốp 5 cơ quan cuối bảng xếp 

hạng năm 2022. 

2. Phân công thực hiện (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đồng chí Lãnh đạo được phân công chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm 
bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.  
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2. Lãnh đạo các phòng, đơn vị được giao chủ trì: chủ động nghiên cứu, phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ; cuối năm gắn 

kết quả thực hiện với đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2022.  

3. Chế độ thông tin báo cáo: các đơn vị được giao chủ trì  thường xuyên báo 

cáo định kỳ theo quy định. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị chủ trì chủ động  phối hợp 
với các đơn vị liên quan, đề xuất, kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc, báo 

cáo lãnh đạo trực tiếp phụ trách để xử lý kịp thời hoặc báo cáo tại cuộc họp giao ban.  

5. Giao Phòng KHTH thường xuyên tổng hợp kết quả thực hiện để phục vụ 

công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ban Quản lý. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Đoàn Thu Hà, PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- VP UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Ban; 
- VP, phòng CM; 
- Trung tâm QLCK, BQL dự án; 
- Lưu: VT, KH. 

 TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

Lê Văn Thắng 
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