
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /KH-SCT Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh thực 

hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 

 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh 

thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; để tập trung phòng, chống, 

giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Trung 

ương và của Tỉnh tới các phòng, đơn vị thuộc Sở về các nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó 

với dịch Covid-19. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, 

vừa tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác của Sở phát triển kinh tế - 

xã hội. Chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.  

Giữ vững mục tiêu kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2020, 

góp phần hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020 của tỉnh. Nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của ngành Công Thương góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 đã đề ra theo kế hoạch giao đầu năm. 

2. Yêu cầu 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, 

công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện hiện nhiệm vụ của Sở, cập nhật 

đầy đủ thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút Corona gây ra, nhằm phòng, chống hiệu quả dịch bệnh và ổn định, đảm 

bảo các điều kiện hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh góp phần thực 

hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2020 của ngành Công Thương. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các phòng, đơn vị theo dõi 

sát diễn biến tình hình dịch Covid 19 trong nước và trên thế giới; theo dõi nắm 
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bắt kịp thời các vấn đề thực tiễn phát sinh, đảm bảo ứng phó hiệu quả, giảm 

thiểu các tác động tiêu cực đối với lĩnh vực ngành Công Thương. 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Nhiệm vụ chung 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

a) Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống hiệu quả dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trong cơ 

quan, đơn vị. Chủ động tham mưu triển khai thực hiện và thực hiện quyết liệt các 

giải pháp phòng, chống dịch đã đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

b) Trưởng các phòng, đơn vị chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu 

tại Kế hoạch này; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng 

doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-

19 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-

CV/TW ngày 29/01/2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-

TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-

TTg ngày 25/02/2020 và các công điện của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 

11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp 

cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng 

phó với dịch Covid-19; tuyệt đối không được gây khó khăn, phiền hà cho người 

dân, doanh nghiệp. 

c) Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan góp phần đẩy nhanh 

thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của 

Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá, cắt giảm thủ tục hành chính; tập 

trung nắm bắt, phân tích đánh giá những hạn chế, bất cập, khó khăn vướng mắc 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, để đề xuất giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tập trung rà soát các 

TTHC nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất sản xuất 

kinh doanh trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị đảm bảo nhanh, 

gọn bằng các giải pháp thiết thực cho người dân, doanh nghiệp... 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu 

a) Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

về thương mại của Trung Quốc để thông tin, khuyến cáo đến Sở Công Thương 

các tỉnh, thành phố trong cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt 
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động xuất nhập khẩu với Trung Quốc về tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua 

địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh, việc điều tiết của phía Trung Quốc để chủ 

động có giải pháp thay đổi phương thức giao hàng, chuyển hướng xuất khẩu 

hoặc tiêu thụ trong nước cho phù hợp, chủ động điều tiết hợp lý lượng hàng hoá 

lên khu vực cửa khẩu, tránh ùn ứ gây thiệt hại về kinh tế. 

b) Tham mưu trong công tác phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan, Ban 

Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan theo dõi, cập 

nhật và tổng hợp tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại từng cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh, đề xuất báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương để kịp thời báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ có những chủ trương, cơ chế chính sách đối với hoạt động 

XNK, có phương án triển khai hiệu quả, giảm thiểu tối đa hàng hóa ùn ứ, thiệt 

hại cho người dân, doanh nghiệp. 

c) Tiếp tục tham mưu trong công tác phối hợp với Ban Quản lý KKTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tham gia các 

Đoàn công tác, trao đổi và làm việc với các cơ quan chức năng của phía Quảng 

Tây, Trung Quốc để cập nhật thông tin, cơ chế hoạt động của phía Trung Quốc, 

nắm bắt tình hình thương mại biên giới để có phương án thực hiện nhiệm vụ 

hiệu quả. 

d) Nghiên cứu cơ hội và giải pháp chuyển đổi phương thức kinh doanh 

tiêu thụ, xuất khẩu các ngành nông, lâm sản chủ lực của tỉnh. 

2.2. Phòng Quản lý Thương mại 

a) Chủ trì đề xuất phương án đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng 

thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu cao phục vụ đời sống nhân dân khi xảy ra dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn 

cho hoạt động bán lẻ. Theo dõi sát tình hình cung cung cầu, giá cả các mặt hàng 

thiết yếu, chủ động có kế hoạch và giải pháp điều hành, tổ chức nguồn hàng 

thiết yếu, hệ thống cung ứng, cung cấp các mặt hàng phù hợp với tình hình diễn 

biến trong công tác phòng chống dịch, kịp thời kiến nghị, đề xuất công tác lãnh 

đạo chỉ đạo các biện pháp cụ thể nhằm bình ổn thị trường đảm bảo đủ nguồn 

hàng thiết yếu phục vụ nhân dân.  

b) Phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành 

phố và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thị 

trường, quan hệ cung cầu, giá cả hàng hóa. Kịp thời ngăn chặn và phối hợp xử lý 

nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, găm hàng, đầu cơ tích trữ, 

tạo khan hiếm giả tạo, gây hỗn loạn thị trường kinh doanh, vận chuyển hàng giả, 

hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị 

trường. 

c) Tham mưu trong công tác phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các cơ quan liên quan có biện pháp cụ thể để giảm giá thịt lợn 

trong thời gian tới. 
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2.3. Phòng Quản lý công nghiệp  

a) Chủ động theo dõi, nắm bắt những tác động của dịch bệnh đến tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; rà soát, báo cáo về thực 

trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp về khả năng cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, nguồn lao động, 

đầu ra sản phẩm..., nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung đẩy mạnh sản 

xuất, chế biến hàng nông, lâm sản. 

b) Khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động theo dõi bám sát thông tin, 

diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, trong nước và thế giới; nâng cao 

ý thức phòng ngừa, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và các tác động tiêu cực 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức 

năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch; tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý các vẫn đề thực tiễn phát sinh, báo cáo 

Lãnh đạo sở kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực 

hiện. 

2. Giao phòng Kế hoạch - Tài chính -Tổng hợp theo dõi tổng hợp báo cáo 

tình hình thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu của UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, KHTCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Phùng Quang Hội  
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