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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về               

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện               

thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư                        

nước ngoài đến năm 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 16/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của 

Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện 

thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài 

đến năm 2030. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ 

Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ 

Chính trị; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ. 

2. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hợp tác đầu tư nước ngoài, 

phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả các 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

thu hút và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về định hướng hoàn 

thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư 

nước ngoài đến năm 2030 



2 

 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phố biến sâu rộng nội dung thực hiện 

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 

20/8/2019 của Bộ Chính trị về hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài dộng đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận cao về 

quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, các giải pháp thực hiện. 

2. Nâng cao năng lực thực hiện quản lý, giám sát đầu tư 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, đầu tư nước ngoài theo 

quy định. 

Thực hiện tốt quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh được ban hành tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn; quy chế phối hợp thực hiện các hoạt 

động xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ban 

hành tại Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn.  

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư 

Tăng cường thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính 

gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. 

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài 

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về tài nguyên và 

môi trường của các dự án đầu tư nước ngoài để đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội-

môi trường. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra gắn với trách nhiệm của 

người đứng đầu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước có liên quan đến đầu tư nước ngoài. 
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Rà soát, xử lý dứt điểm các dự án gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất 

không hiệu quả, dự án không thực hiện đúng cam kết. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tuyên 

truyền, quán triệt công chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện 

tốt kế hoạch này, hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng 

Sở trước ngày 05/12. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những 

nội dung cụ thể của Kế hoạch này, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

chủ động đề xuất gửi Văn phòng Sở để tổng hợp và báo cáo Giám đốc Sở xem 

xét, quyết định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 

của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn 

thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước 

ngoài đến năm 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị (t/h); 

- Lưu: VT, VP (Hạnh). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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