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UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

        
             Nam Định, ngày 09 tháng 11 năm 2022 

 

QUY ĐỊNH 

Về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-SKH&ĐT ngày 09/11/2022 

của Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định) 

 

I. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở  

1. Văn phòng  

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những nhiệm vụ sau: 

- Đầu mối xây dựng Quy chế hoạt động của cơ quan và các phòng. Quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn 

phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo quy 

định của UBND tỉnh. 

- Theo dõi, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công 

chức, vị trí việc làm; tham mưu sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, 

bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, 

chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công 

chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp 

luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. 

- Chủ trì nghiên cứu, tham mưu về công tác quy hoạch cán bộ; dự thảo văn 

bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các 

phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vị quản lý nhà 

nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính. 

- Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định. 

Duy trì thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng, thanh quyết toán các 

nguồn kinh phí được cấp, thanh quyết toán các khoản thu nộp ngân sách (phí, lệ 

phí) theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi công tác thi đua khen thưởng của cơ quan 

và thực hiện việc khen thưởng trong ngành. Tổng hợp và báo cáo các nội dung 

về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan. 



2 

 

- Phối hợp với các phòng trong Sở giám sát việc thực hiện nội quy, Quy 

chế của cơ quan; tham mưu duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO; tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, biện 

pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế 

hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật. 

- Theo dõi, quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu 

tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.  

- Lập chương trình công tác nghiệp vụ hàng tháng, quý, năm. Chuẩn bị nội 

dung của các cuộc họp giao ban của cơ quan và của ngành. 

- Tổ chức thực hiện và quản lý các công việc hành chính quản trị, văn thư, 

lưu trữ bảo mật tài liệu, bảo đảm thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, phương 

tiện đi lại, làm việc theo đúng quy định và thủ tục hiện hành của Nhà nước. Bảo 

quản và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. 

- Duy trì điều kiện làm việc của cơ quan đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ 

theo chỉ đạo và yêu cầu của Giám đốc Sở. Duy trì công tác thường trực, bảo vệ 

trong và ngoài giờ hành chính, giữ gìn nề nếp ra vào cơ quan, bảo vệ an ninh, 

trật tự, an toàn cơ quan, bảo vệ phương tiện của cơ quan và của khách đến liên 

hệ công tác. Quản lý toàn bộ tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc, sửa chữa 

nhỏ. Mua sắm trang thiết bị và vật tư văn phòng. Tổ chức thực hiện tốt nội quy, 

quy chế điều kiện làm việc, chế độ sinh hoạt, hội họp, công tác nội vụ cơ quan. 

- Tổ chức công việc lễ tân, khánh tiết trong các hội nghị, hội thảo tại cơ 

quan và phối hợp tổ chức theo phân công của Ban Giám đốc Sở. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao. 

2. Phòng Tổng hợp và Quản lý Quy hoạch 

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những nhiệm vụ sau: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng và các đơn vị liên quan tham mưu tổ 

chức lập, theo dõi, quản lý và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nam Định sau 

khi được phê duyệt theo các quy định của pháp luật. Phối hợp với các phòng và 

các đơn vị liên quan tham gia ý kiến đối với các quy hoạch có tính chất kỹ thuật 

chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng và các đơn vị liên quan tham mưu tổ 

chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quy hoạch 

trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, theo dõi việc xây dựng, triển khai thực hiện quy 
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hoạch của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tổng hợp, báo cáo 

tình hình thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định. 

- Dự thảo nội dung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và 

hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm của tỉnh cho các 

ngành, các cấp trong tỉnh. Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổng hợp, xây dựng và 

trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng 

năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm của tỉnh; tổng hợp các 

nội dung chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch để Ban 

Giám đốc Sở trình UBND tỉnh giao kế hoạch hàng năm cho các Sở, Ban, Ngành, 

các huyện, thành phố. Chủ trì và phối hợp với các phòng xây dựng báo cáo tình 

hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên cơ sở tổng hợp 

báo cáo của các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố để báo cáo UBND tỉnh, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Làm đầu mối quan hệ nghiệp vụ với các cơ quan Trung ương và cơ quan 

tổng hợp của tỉnh. Chủ trì cùng các phòng có liên quan trong việc trình các cấp 

có thẩm quyền phân bổ, điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư công tỉnh trực tiếp 

quản lý, điều hành. 

- Trực tiếp xây dựng, theo dõi, quản lý và tổng hợp tình hình thực hiện kế 

hoạch, đầu tư công thuộc các ngành, lĩnh vực: Quy hoạch; Quốc phòng; An ninh 

và trật tự, an toàn xã hội; Công nghệ thông tin; Thông tin; Bưu chính; Viễn 

thông; Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; Kho tàng. 

- Làm đầu mối phối hợp nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư phát triển ngành đối 

với các Sở, ngành: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Sở Thông tin và 

Truyền thông; Mặt trận tổ quốc tỉnh; các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội. 

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 30 tỷ 

đồng thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Thực hiện các thủ tục 

đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư dự án; tổng hợp, báo cáo tình hình 

thực hiện các dự án theo quy định. 

- Thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

chương trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung 

có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương 

thuộc cấp tỉnh quản lý thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách. 

- Chủ trì và phối hợp với các phòng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về 

lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế 

hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện. 



4 

 

- Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng và các đơn vị liên quan tổng hợp tình 

hình bố trí vốn, triển khai thực hiện, khối lượng lượng thực hiện và giải ngân … 

của các dự án tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành theo quy định của Luật Đầu tư 

công.   

- Đối với các dự án ngoài cụm công nghiệp sử dụng nguồn vốn của nhà đầu 

tư trong nước thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Chủ trì, phối 

hợp với các phòng và các đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân 

tỉnh các thủ tục đầu tư; tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo quy 

định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.   

3. Phòng Đăng ký kinh doanh 

Thực hiện chức năng, tham mưu với Ban Giám đốc Sở những nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp; 

Liên hiệp hợp tác xã; quỹ tín dụng nhân dân (bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi, 

tạm ngừng, giải thể, thu hồi giấy đăng ký, …) trên địa bàn tỉnh theo các quy 

định của pháp luật. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp 

về hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký doanh nghiệp; tư vấn, hướng dẫn miễn phí hộ 

kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp. 

- Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý 

theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa 

phương.  

- Cập nhật, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật; quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp 

quốc gia ở cấp địa phương. Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 

- Hướng dẫn, đào tạo, tập huấn cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 

(Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hợp 

tác xã, hộ kinh doanh; kiểm tra giám sát cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh; 

- Phối hợp với phòng Kinh tế đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện 

các thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định. 

- Thực hiện chức năng giúp việc của cơ quan Thường trực Ban Đổi mới 

Phát triển doanh nghiệp tỉnh về thẩm định các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức 

lại doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, 
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đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nước và tình hình phát triển các doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. 

- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo, đánh giá hoạt động của các tổ chức kinh tế 

tập thể, hợp tác xã; xây dựng kế hoạch và nội dung hỗ trợ, phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương 

trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng 

mắc liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã có tính chất liên ngành. 

- Đầu mối thực hiện các nội dung liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế để 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.   

- Tổ chức, triển khai thực hiện các công việc tổ chức hội nghị doanh nhân, 

hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao. 

4. Phòng Quản lý ngành 

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những nhiệm vụ sau: 

- Định kỳ báo cáo lãnh đạo Sở phụ trách đúng thời gian và gửi về Phòng 

Tổng hợp và Quản lý Quy hoạch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, 

quý, năm, trình Ban Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư theo quy định. 

- Nghiên cứu, xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn 

tỉnh phù hợp với đặc điểm của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên 

cơ sở thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước. Đề xuất nội dung hướng 

dẫn các ngành, các cấp trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện chương trình, 

dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Trực tiếp xây dựng, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch,   

quản lý, theo dõi tình hình thực hiện dự án đầu tư công thuộc các ngành, lĩnh 

vực: Công nghiệp; Giao thông; Nông nghiệp; Bảo vệ môi trường; Cấp nước, 

thoát nước và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

- Tổng hợp kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. 

- Làm đầu mối phối hợp nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư phát triển ngành đối 

với các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường, 

Công thương (về lĩnh vực công nghiệp), Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Điện 

lực tỉnh. 
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- Tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng 

năm theo lĩnh vực của phòng được phân công phụ trách. 

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 30 tỷ 

đồng thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Thực hiện các thủ tục 

đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư dự án; tổng hợp, báo cáo tình hình 

thực hiện các dự án theo quy định. 

- Thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

chương trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung 

có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương 

thuộc cấp tỉnh quản lý thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách. 

- Đối với các dự án ngoài cụm công nghiệp sử dụng nguồn vốn của nhà đầu 

tư trong nước thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Chủ trì, phối 

hợp với các phòng và các đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân 

tỉnh các thủ tục đầu tư; tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo quy 

định. 

- Phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiện công tác chuẩn bị đầu 

tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực được phân 

công phụ trách.  

- Phối hợp trong công tác lập, thực hiện quy hoạch tỉnh. Chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực hiện các nội dung quy hoạch có 

tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao. 

5. Phòng Đấu thầu, Thẩm định 

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng nội dung hướng dẫn, cụ thể hoá các cơ chế, chính sách, đề xuất 

triển khai đào tạo về xây dựng cơ bản, đấu thầu theo quy định. 

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ 

đồng trở lên: Thực hiện các thủ tục đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư 

dự án; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án theo quy định.  

- Tổng hợp tình hình quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của 

tỉnh. 

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước thuộc 

trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và một số dự án trọng điểm khi được 

Ban Giám đốc Sở phân công: Thực hiện các thủ tục đầu tư, quản lý, giám sát và 

đánh giá đầu tư; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án theo quy định. 
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- Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): Thực hiện 

các thủ tục đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư dự án; tổng hợp, báo cáo 

tình hình thực hiện các dự án theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức giám sát, theo dõi 

hoạt động đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 

theo quy định. Phối hợp với Thanh tra Sở triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao. 

6. Phòng Kinh tế đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp 

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những nhiệm vụ sau: 

- Trực tiếp xây dựng, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch,   

quản lý, theo dõi tình hình thực hiện dự án đầu tư công thuộc các ngành, lĩnh 

vực: Thương mại; Du lịch.  

- Làm đầu mối phối hợp về nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư phát triển đối với 

Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch (về lĩnh vực du lịch), Sở Công thương (về lĩnh 

vực thương mại, cụm công nghiệp), Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

- Tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng 

năm theo lĩnh vực của phòng được phân công. 

- Định kỳ báo cáo lãnh đạo Sở phụ trách đúng thời gian và gửi về Phòng 

Tổng hợp và Quản lý Quy hoạch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, 

quý, năm, trình Ban Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư theo quy định. 

- Nghiên cứu, xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn 

tỉnh phù hợp với đặc điểm của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên 

cơ sở vận dụng thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước. 

- Đề xuất nội dung hướng dẫn các ngành, các cấp trong quá trình lập kế 

hoạch và thực hiện chương trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành, lĩnh vực 

do phòng phụ trách. 

- Đầu mối tham mưu đề xuất vận động, thu hút, điều phối quản lý vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, 

nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức cá nhân nước ngoài (gọi tắt là nguồn viện trợ nước ngoài) dành cho 

tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương 

trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ 

nước ngoài; tổng hợp danh mục trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế 
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hoạch và Đầu tư. Đầu mối tham mưu giám sát, đánh giá thực hiện các chương 

trình dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và 

các nguồn viện trợ nước ngoài; định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định. 

- Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài: Theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình thực hiện theo quy định hiện hành.  

- Đối với nguồn viện trợ nước ngoài dành cho tỉnh: Tham mưu với Ban 

Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt khoản viện trợ nước ngoài. 

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 30 tỷ 

đồng thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Thực hiện các thủ tục 

đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư dự án; tổng hợp, báo cáo tình hình 

thực hiện các dự án theo quy định. 

- Đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư: Thực hiện các 

thủ tục đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư; tổng hợp, báo cáo tình hình 

thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước 

thuộc lĩnh vực phân công phụ trách và các dự án đầu tư trong Cụm công nghiệp. 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan về các dự án Khu kinh tế, khu công nghiệp. 

Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án của Nhà đầu tư trên địa bàn toàn 

tỉnh. 

- Thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

chương trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung 

có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương 

thuộc cấp tỉnh quản lý thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách. 

- Phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiện công tác chuẩn bị đầu 

tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực được phân 

công phụ trách.  

- Phối hợp trong công tác lập, thực hiện quy hoạch tỉnh. Chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực hiện các nội dung quy hoạch có 

tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư và tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư 

theo kế hoạch của UBND tỉnh.  

- Đầu mối tổng hợp, xây dựng dự thảo kế hoạch cải thiện chỉ số môi trường 

đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao. 

7. Phòng Văn xã 

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những nhiệm vụ sau: 
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- Trực tiếp xây dựng, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch,   

quản lý, theo dõi tình hình thực hiện dự án đầu tư công thuộc các ngành, lĩnh 

vực: Khoa học, Công nghệ; Văn hóa; Thể dục, thể thao; Giáo dục, đào tạo và 

giáo dục nghề nghiệp; Y tế, dân số và gia đình; Xã hội; Phát thanh Truyền hình; 

Công trình công cộng và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.   

- Làm đầu mối phối hợp về công tác kế hoạch, đầu tư phát triển ngành đối 

với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định; Sở Khoa 

học và Công nghệ. 

- Tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng 

năm theo lĩnh vực của phòng được phân công phụ trách. 

- Định kỳ báo cáo lãnh đạo Sở phụ trách đúng thời gian và gửi về Phòng 

Tổng hợp và Quản lý Quy hoạch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, 

quý, năm, trình Ban Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư theo quy định. 

- Nghiên cứu, xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn 

tỉnh phù hợp với đặc điểm của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên 

cơ sở thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước. 

- Đề xuất nội dung hướng dẫn các ngành, các cấp trong quá trình lập kế 

hoạch và thực hiện chương trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành, lĩnh vực 

được phân công phụ trách. 

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 30 tỷ 

đồng thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Thực hiện các thủ tục 

đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư dự án; tổng hợp, báo cáo tình hình 

thực hiện các dự án theo quy định. 

- Đối với các dự án ngoài cụm công nghiệp sử dụng nguồn vốn của nhà đầu 

tư trong nước thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Chủ trì, phối 

hợp với các phòng và các đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân 

tỉnh các thủ tục đầu tư; tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo quy 

định. 

- Thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

chương trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung 

có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương 

thuộc cấp tỉnh quản lý thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách. 
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- Phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiện công tác chuẩn bị đầu 

tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực được phân 

công phụ trách.  

- Phối hợp trong công tác lập, thực hiện quy hoạch tỉnh. Chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực hiện các nội dung quy hoạch có 

tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Phối hợp cùng với Phòng Quản lý ngành về kế hoạch phát triển kinh tế 

nông thôn, giảm nghèo và dạy nghề cho nông dân.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao. 

8. Thanh tra Sở 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra, 

các quy định về thanh tra kế hoạch đầu tư và do Giám đốc Sở giao: 

- Thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra kiểm tra chuyên ngành kế 

hoạch và đầu tư trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp 

luật; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định 

của HĐND, UBND tỉnh về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn. Xử lý theo thẩm 

quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.  

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra trình Giám 

đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc 

đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở. 

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy 

định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hiện công tác kiểm soát tài 

sản thu nhập của cán bộ, công chức trong cơ quan. 

- Tham mưu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan.  

- Tham mưu thực hiện công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phán ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, phòng - chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của sở theo 

quy định của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.  

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định 

xử lý về thanh tra, kiểm tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở. 
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- Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng kế hoạch, tổng hợp 

tình hình thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh hàng năm; giám 

sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật, định kỳ tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

- Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện giám sát và đánh giá đầu 

tư theo kế hoạch. 

- Tham mưu tổ chức thực hiện, hướng dẫn và theo dõi công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật; công tác tư pháp, cải cách tư pháp; công tác quản lý thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao. 

II. Tổ chức thực hiện 

Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức 

thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện quy định này; 

Trường hợp các quy định của Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của 

tỉnh khác với quy định trong văn bản này thì thực hiện theo các quy định của cấp 

trên. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc hoặc những điểm  

chưa phù hợp, đề nghị các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức phản ánh, kiến 

nghị kịp thời với Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Sở sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp./. 
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