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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 

 

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 
5043/BCT-XTTM ngày 26/6/2018 và Công văn số 2415/VP-KTTH ngày 
28/6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện 
Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ (sau đây 
gọi tắt là Nghị định 81/2018/NĐ-CP), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, doanh nhân sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nắm bắt đầy đủ, kịp thời các 
quy định mới của pháp luật trong hoạt động xúc tiến thương mại để triển khai thực 
hiện đúng quy định. 

2. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP phải thực 
hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng các nội dung và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương 
mại cùng một số văn bản pháp luật có liên quan đến các cơ quan quản lý nhà nước, 
các thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.  

2. Triển khai, phân công cụ thể việc tiếp nhận: thông báo, đăng ký thực hiện 
chương trình khuyến mại; đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của các 
thương nhân có hoạt động khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn 
tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP. 

3. Tuyên truyền, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tham mưu 
UBND tỉnh phê duyệt địa điểm được tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và các 
lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại tỉnh Lạng Sơn (định kỳ 



trước ngày 01 tháng 10) theo đúng quy định tại khoản 13, Điều 29, Nghị định 
81/2018/NĐ-CP của Chính Phủ. 

4. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP nhằm chủ động nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các tổ chức, 
đơn vị và cá nhân trong quá trình thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Thương mại 

- Trên cơ sở bộ thủ tục hành chính do Bộ Công Thương ban hành, chủ động 
phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu xây dựng bộ thủ tục hành chính liên quan 
đến các hoạt động xúc tiến thương mại báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, trình UBND 
tỉnh phê duyệt và công bố công khai theo quy định; xây dựng quy trình ISO thực 
hiện theo qui trình thủ tục hành chính một cửa; 

- Tiếp nhận, theo dõi các thông báo, đăng ký thực hiện chương trình khuyến 
mại; đăng ký Hội chợ, triển lãm thương mại gửi đến Sở Công Thương (thông qua 
Văn phòng) theo đường bưu điện, qua bộ phận “một cửa”, để trình Lãnh đạo Sở 
theo quy định;  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thông báo, đăng ký thực hiện chương trình 
khuyến mại; đăng ký Hội chợ, triển lãm thương mại gửi về cơ quan có thẩm quyền 
theo đúng quy định; đồng thời cung cấp thông tin công khai các thông báo, đăng ký 
thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân thực hiện khuyến mại trên địa 
bàn tỉnh theo quy định; 

2. Văn phòng Sở 

- Phân công bộ phận một cửa trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận thông báo, 
đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại; đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm 
thương mại của các thương nhân gửi đến Sở Công Thương qua đường bưu điện, 
qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua thư điện tử, để chuyển về Phòng Quản lý 
Thương mại xử lý theo quy trình.  

- Tổ chức tuyên truyền thông qua việc đăng tải nội dung Nghị định 
81/2018/NĐ-CP lên Cổng Thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

3. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

- Tuyên truyền, phổ biến, đăng tải nội dung Nghị định 81/2018/NĐ-CP lên 
website: langsontrade.vn. Phối hợp với Đài phát thanh – truyền hình tỉnh tuyên 
truyền phổ biên Nghị định thông qua Chuyên mục.Công nghiệp – Thương mại Xứ 
Lạng. 

- Chủ trì phối hợp triển khai với UBND các huyện, thành phố công bố danh 
mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được 
tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn trong năm sau và triển khai các hoạt động 
xúc tiến thương mại nhằm quảng bá thông tin các sản phẩm chủ lực của địa 
phương. 

4. Thanh tra Sở, Chi cục quản lý thị trường 



- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch công tác 
thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị định 81/2018/NĐ-
CP và các quy định của pháp luật có liên quan. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình 
khuyến mại; Hội chợ triển lãm thương mại của các doanh nghiệp thực hiện trên địa 
bàn nhằm phát hiện chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. 

- Chủ trì thực hiện công tác kiểm tra qui định tại điểm a, điểm b, điểm c, Mục 
4, Điều 32 Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố 

Tham mưu giúp UBND các huyện, thành phố: 

- Tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 81/2018/NĐ-
CP và các quy định pháp luật có liên quan đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
nắm được và thực hiện. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các chương trình khuyến mại; tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại của 
các doanh nghiệp triển khai thực hiện trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-
CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về hoạt động xúc tiến thương mại của Sở Công 
Thương tỉnh Lạng Sơn.  Đề nghị  các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan 
tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (thay báo cáo): 
- Lãnh đạo Sở; 
- UBND các huyện, TP (P/H); 
- Đài PT-TH tỉnh Lạng Sơn (P/H); 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;              
- Chi cục QLTT; 
- Trung tâm KC& XTTM; 
- Phòng Kinh tế/ hạ tầng các huyện,TP; 
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 
- Lưu: VT, QLTM. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

 
Nguyễn Quốc Hải 
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