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THÔNG BÁO 

Kết quả đợt làm việc với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh  
  

 Thực hiện Kế hoạch số 49/SCT-QLCN ngày 02/7/2019 của Sở Công 

thương Lạng Sơn về việc nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản 

xuất công nghiệp, Sở Công Thương Lạng Sơn đã tổ chức đợt làm việc với các 

doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các ngày 13/8,  20/9 và 

24/9/2019, nhằm nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thành phần đoàn gồm đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Phòng Quản lý công 

nghiệp, Phòng kỹ thuật an toàn môi trường Sở Công Thương; Đại diện các Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; đại diện phòng 

Kinh tế Thành phố, phòng kinh tế và hạ tầng huyện Hữu Lũng đã làm việc trực 

tiếp tại 05 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng; khi 

làm việc với doanh nghiệp tại thành phố Lạng Sơn, có sự tham dự của lãnh đạo 

UBND Thành phố Lạng Sơn. Sở Công Thương tổng hợp, thông báo kết quả làm 

việc cụ thể như sau: 

1. Tình hình chung của 05 doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp được lựa chọn làm việc gồm: Công ty TNHH công nghệ 

luyện kim VICMET Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật, 

Công ty cổ phần SX và Thương mại Việt Bắc; Công ty TNHH JUNMA Phú Thọ; 

Công ty cổ phần Greatwood. 

1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh  

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, giá cả thị trường ổn định lãi suất 

tín dụng tiếp tục được điều chỉnh giảm, nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp đều cơ bản ổn định, duy trì sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 

tạo việc làm cho người lao động có mức thu nhập ổn định, có những đóng góp 

cho ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp đều được các sở, ngành, chính quyền 

địa phương tạo thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Việc tiêu thụ sản phẩm: Cơ bản doanh nghiệp chủ động được thị trường, tuy 

nhiên sản lượng tiêu thụ chưa nhiều nên chưa phát huy hết công suất máy móc 

thiết bị đã đầu tư.  Công ty TNHH công nghệ luyện kim VICMET Việt Nam sản 

xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài: Công ty 

cổ phần Greatwood (ngoài thị trường trong nước còn xuất khẩu gián tiếp sang thị 

trường Mỹ); Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật ngoài thị trường là đại 

lý tại các tỉnh thành trên cả nước, công ty đã tìm được  đối tác và ký  kết hợp tác 

với tập đoàn Công nghệ MBI Hàn Quốc để triển khai dự án xe Mô tô điện có 

công suất lớn, nhằm thay thế xe máy chạy xăng tại Việt Nam.  
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Cơ bản các doanh nghiệp đã có chiến lược sản xuất kinh doanh và phát 

triển thị trường, đầu tư dây truyền công nghệ, thiết bị mới, nâng công suất để nâng 

cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của 

thị trường, từng bước nâng cao đời sống của người lao động. Xây dựng kế hoạch 

tăng cường quảng bá thương hiệu sản phẩm, tiếp thị bằng nhiều hình thức, tăng 

cường phát triển thị trường tiêu thụ, tạo lập uy tín với khách hàng để từng bước 

chiếm lĩnh thị trường trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cơ bản 

các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như: 

trong việc tiếp cận các chính sách về vốn, lãi suất ngân hàng, mặt bằng sản xuất, 

chưa có sự chủ động đầu tư về chiều sâu; khả năng tiếp cận các thông tin thị 

trường, quảng bá sản phẩm, thị trường đầu ra cho sản phẩm còn nhiều hạn chế, 

trình độ nhân lực yếu kém; việc chấp hành các quy định pháp luật còn nhiều hạn 

chế.  

1.2. Phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 

Các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị 

trường để sản xuất kinh doanh ổn định, đạt kế hoạch đã đề ra. 

1.3 Những khó khăn vướng mắc và đề xuất của từng doanh nghiệp 

- Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật, sản xuất lắp ráp xe máy điện: 

Công ty đang thiếu mặt bằng để mở rộng sản xuất kinh doanh; chưa tiếp cận được 

nguồn vốn vay từ các ngân hàng; Đề nghị giới thiệu địa điểm để doanh nghiệp có 

khu đất thực hiện dự án một tổ hợp sản xuất, lắp ráp, trưng bày... các sản phẩm 

đang kinh doanh và phát triển, hỗ trợ về nguồn vốn vay từ các ngân hàng, hỗ trợ 

doanh nghiệp nguồn kinh phí đào tạo người lao động có tay nghề. 

- Công ty TNHH công nghệ luyện kim VICMET Việt Nam, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất kim loại màu và kim loại quý: Khó khăn trong 

quá trình vận chuyển, nguyên vật liệu do chưa thuận tiện về giao thông, Dự án là 

một trong những lĩnh vực mới trong ngành công nghiệp Viêt Nam, nên các máy 

móc, quy trình công nghệ đều phải nhập khẩu từ nước ngoài và cần có một 

khoảng thời gian nhất định, nhân công là người địa phương chưa đươc đào tạo bài 

bản, sự bất đồng về ngôn ngữ  trong quá trình đào tạo và sản xuất vì phải thông 

qua sự đào tạo của người nước ngoài. Đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục tạo điều 

kiện cho dự án được đi vào hoạt động và phát triển theo tiến độ, tư vấn, hướng 

dẫn về các thủ tục pháp lý, khắc phục những khó khăn để sản xuất sản phẩm phù 

hợp với phương hướng phát triển của địa phương. 

- Công ty TNHH JUNMA Phú Thọ, sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 

mỏng khác: Doanh nghiệp mới thành lập đang trong quá trình lắp đặt chạy thử 

nên sản lượng sản phẩm chưa cao, điều kiện thời tiết cũng là một yếu tố ảnh 

hưởng đến sản lượng sản phẩm; Thủ tục giấy tờ về mặt pháp lý chưa hoàn thiện. 

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn và tiếp tục tạo điều kiện để Doanh nghiệp 

ngày càng hoàn thiện và ngày càng phát triển.   

- Công ty cổ phần Greatwood, sản xuất gõ dán, ván ép: Công ty là đơn vị mới 

thành lập, đội ngũ quản lý chưa có nhiều kinh, hạn chế trong trong công tác tuyển 

dụng do nguồn nhân lực chủ yếu từ địa phương chưa được đào tạo bài bản. Nguồn 
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nguyên liệu nhiều nhưng chất lượng chưa đảm bảo để sản xuất hàng cao cấp, giá 

thành nguyên liệu đầu vào cao đẩy chi phí sản xuất lên cao, khó khăn cho việc 

duy trì và mở rộng sản xuất. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành hướng dẫn doanh 

nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp đi vào hoạt động theo đúng 

quy định của pháp luật. 

- Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Việt Bắc, chưng cất dầu DO 

thô: Thị trường tiêu thụ có nhiều biến động, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, 

đề nghị  hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường tiêu thụ. 

2. Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về Đầu tư, xây 

dựng, đất đai và công nghiệp 

- Về cơ bản các doanh nghiệp đều thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế 

đối với nhà nước, nộp báo cáo hàng năm theo quy định. Tuy nhiên trong các lĩnh 

vực về đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường vẫn còn một số tồn tại sau: 

- Trong lĩnh vực đầu tư: Một số doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm túc 

Luật đầu tư đối với các dự án đầu tư phải xin chủ trương đầu tư, hoặc chưa được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư. 

- Trong lĩnh vực xây dựng: Cơ bản các doanh nghiệp chưa thực hiện thủ 

tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình. Nhiều công trình xây dựng đã hoàn 

thành thi công xây dựng, có diện tích sử dụng đất (có doanh nghiệp gần 02 ha) và 

khối lượng thi công lớn nhưng không thực hiện hoặc thực hiện chậm, không 

nghiêm túc các thủ tục về xây dựng. Hiện tượng xây dựng các công trình công 

nghiệp không có giấy phép xây dựng có dấu hiệu diễn ra tương đối phổ biến. 

- Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường: Một số doanh nghiệp đã đi vào 

hoạt động có diện tích sử dụng đất tương đối lớn (có doanh nghiệp sử dụng gần 

02 ha) nhưng chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các thủ tục về 

đất đai khác, chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định bảo vệ môi trường theo quy 

định. 

- Trong lĩnh vực công nghiệp: Một số doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ 

các quy định về an toàn hóa chất: xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố 

hóa chất, huấn luyện an toàn hóa chất, báo cáo về an toàn hóa chất chưa đầy đủ. 

Từng nội dung cụ thể đã được nêu trong biên bản làm việc giữa Đoàn 

công tác với doanh nghiệp, đoàn công tác đã hướng dẫn cụ thể đối với từng nội 

dung, lĩnh vực để doanh nghiệp khắc phục và thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật. 

3. Kiến nghị  

 Trên cơ sở tổng hợp kết quả đợt làm việc với các doanh nghiệp sản xuất 

công nghiệp, Sở Công Thương đề nghị:  

 1. Các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục những thiếu sót đã được chỉ ra 

trong quá trình làm việc với doanh nghiệp, có báo cáo cụ thể trong thực hiện các 

quy định của nhà nước đối với các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi 

trường… gửi về các Sở chuyên ngành để được hướng dẫn thực hiện. 
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 2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ 

quản lý tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả; đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý. Tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương trong hoạt động quản lý hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nói chung. 

Sở Công Thương thông báo tới các cơ quan và các doanh nghiệp biết và thực 

hiện theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận:      
- Các Sở: KH&ĐT, TM&MT, XD  

  (p/h hướng dẫn); 

- UBND các huyện và TP Lạng Sơn; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh LS; 

- Cty TNHH MTV Xe điện  DK Việt Nhật; 

- Cty CPTM sản xuất da Nguyên Hồng; 

- Cty CP SX&TM Việt Bắc; 

- Cty TNHH JUNMA Phú Thọ; 

- Cty TNHH công nghệ luyện kim  

   VICMET Việt Nam; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KTATMT; 

- Lưu: VT, QLCN (NTP). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

     

                        
 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang           
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