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KẾ HOẠCH                                                                                                                            

Phối hợp thực hiện các hoạt động Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng 

và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022. 

                                    

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 17/02/2022 của Ban Chỉ đạo tổ 

chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022.  

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện các 

hoạt động Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua các hoạt động Lễ kỷ niệm, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, 

cách mạng, văn hóa của quê hương và con người Sóc Trăng; khơi dậy niềm tin, 

tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của 

Đảng, thành tựu, đổi mới của quê hương đất nước. Qua đó, tiếp tục bảo tồn, phát 

huy giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Sóc Trăng. 

- Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Sóc Trăng để thu hút 

đầu tư, huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước 

nhằm chung tay phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Là diễn đàn để các tổ chức, 

nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại, hợp tác đầu tư 

và kinh doanh có liên quan đến tài nguyên và môi trường. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, các chính sách về đất đai, môi trường; các thủ tục liên quan đến các dự 

án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư,... 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Hoàn thiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chính sách về đất 

đai. 

- Đơn vị thực hiện:  

+ Chi cục Quản lý đất đai phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở chuẩn 

bị các nội dung có liên quan về chính sách, thủ tục về đất đai có liên quan đến 

nhà đầu tư và doanh nghiệp. 

+ Chi cục Bảo vệ môi trường đai phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở 

chuẩn bị các nội dung có liên quan về chính sách, thủ tục về môi trường có liên 

quan đến nhà đầu tư và doanh nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: trước ngày 31/3/2022. 
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2. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các thủ tục liên quan 

đến các dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư. 

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường 

phối hợp các phòng, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung liên quan đến các 

quyết định chủ trương đầu tư và nội dung biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát 

tại Hội nghị. 

- Thời gian thực hiện: trước ngày 31/3/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp các phòng, 

đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung nêu trên trình lãnh đạo Sở xem xét. 

- Văn phòng Sở theo dõi thực hiện kế hoạch và kịp thời báo cáo lãnh đạo 

Sở./. 

 

Nơi nhận:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc 

   và trực thuộc Sở; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
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