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KẾ HOẠCH 

Hành động của ngành Công Thương Lạng Sơn nhằm khôi phục và  

thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trong giai đoạn mới  

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

Thực hiện Thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Công Thương nhằm 

khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trong giai đoạn mới 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định 1457/QĐ-

BCT ngày 03/6/2020 của Bộ Công Thương, Sở Công Thương xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương để tập trung 

chỉ đạo triển khai thực hiện các tháng còn lại năm 2020 nhằm đạt mục tiêu kép: 

Tiếp tục 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 thuộc Sở Công Thương 

trong giai đoạn mới; Đồng thời, phục hồi và tăng tốc phát triển ngành Công 

Thương sau dịch Covid-19 góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội của tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

2. Yêu cầu 

- Xây dựng kế hoạch, các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương; Tổ chức thực hiện kịp thời, có 

hiệu quả các cơ chế, chính sách, các nhóm giải pháp của Chính phủ, của tỉnh 

Lạng Sơn để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phục hồi và tăng tốc phát triển 

ngành Công Thương sau dịch Covid-19.  

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

cập nhật đầy đủ thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo 

dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 trong nước và trên thế giới và  

các vấn đề thực tiễn phát sinh, nhằm phòng, chống hiệu quả dịch bệnh và đảm 

bảo điều hành hiệu quả, nhanh chóng phục hồi và thúc đẩy các hoạt động sản 

xuất công nghiệp, thương mại trong năm 2020 của ngành Công Thương và 

những năm tiếp theo. 

B. NỘI DUNG  

I. NHIỆM VỤ PHỤC HỒI VÀ TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP, THƯƠNG MẠI SAU DỊCH COVID-19 

Năm 2020 là năm khó khăn do tác động ảnh hưởng tình hình dịch bệnh 

Covid-19 diễn ra trên toàn cầu nên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh 



doanh của cả nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Thời gian qua, dịch 

Covid -19 xảy ra đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất công nghiệp, xuất nhập 

khẩu trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thương mại tăng trưởng chậm do ảnh hưởng 

của dịch nên sức mua tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại giảm rõ rệt. 

Các hoạt động luân chuyển hàng hóa, giao thương giữa Việt Nam với các đối tác 

nước ngoài bị hạn chế dẫn đến kim ngạch xuất khẩu sụt giảm. Sản xuất công 

nghiệp cũng bị ảnh hưởng do gián đoạn về nguyên liệu, nhân công kỹ thuật và 

thị trường sút giảm. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phục hồi và 

phát triển ngành Công Thương sau Covid-19, ngành Công Thương Lạng Sơn 

triển khai rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu 

tăng trưởng của ngành do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như sau:  

1. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 6.970 tỷ đồng, tăng 

2,1% so với cùng kỳ 2019.  

2. Phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua đại bàn tỉnh đạt 3.820 

triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 2.010 triệu USD, giảm 21,2% so với cùng kỳ 

năm 2019, nhập khẩu 1.810 triệu USD, giảm 17,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch 

xuất khẩu địa phương đạt 90 triệu USD, giảm 34,5% so với cùng kỳ năm 2019. 

3. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2020 đạt 

18.216 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019. 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát, đề xuất cắt 

giảm, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Tiếp tục phổ biến quán triệt về Kế hoạch của UBND tỉnh về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức của cơ quan 

và các đơn vị trực thuộc nắm và thực hiện; Chương trình cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp 

đến năm 2020; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về 

Chính phủ điện tử... triển khai có hiệu quả kế hoạch khắc phục các chỉ số đánh 

giá DCCI, PCI, PAPI, SIPAS liên quan đến Ngành theo hướng đẩy mạnh cải 

cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường đối thoại, tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp.  

Thường xuyên rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh 

nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác cải 

cách hành chính. Tuyên truyền hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân tăng cường 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Duy trì hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến; hệ thống một cửa điện tử và hệ thống quản lý điều hành văn bản điện tử 

của cơ quan nhằm giải quyết công việc có hiệu quả, nâng cao chất lượng cung 

cấp dịch vụ hành chính cho tổ chức và công dân. Giải quyết, xử lý kịp thời các 

kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính thuộc ngành quản 

lý (nếu có).  



Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc xây dựng cơ 

cấu công chức, viên chức theo Đề án vị trí vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan, tăng cường kỷ luật, kỷ cương cán bộ công chức, viên chức trong triển khai 

thực hiện công vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống 

tham nhũng và triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Thực hiện các hoạt động 

kiểm tra nội bộ, thanh tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, công chức, viên 

chức trong cơ quan vi phạm. 

2. Tái cơ cấu thị trường xuất khẩu, khai thác tốt thị trường nước 

ngoài trong tình hình mới 

Nghiên cứu, nắm bắt thông tin về các xu thế sản xuất, tiêu dùng, thương 

mại, dịch chuyển đầu tư mới xuất hiện do ảnh hưởng của dịch Covid 19 tại các 

nước nhập khẩu, đề ra các giải pháp khai thác hiệu quả các thị trường xuất khẩu. 

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tăng cường các hoạt 

động hỗ trợ đưa các mặt hàng chủ lực của tỉnh và hệ thống phân phối bán lẻ, các 

kênh thương mại điện tử tại thị trường nước ngoài nhằm quảng bá giới thiệu sản 

phẩm trước mắt tại các thị trường như Hàn Quốc , Nhật Bản, ASEAN... 

Triển khai các hình thức xúc tiến thương mại, đặc biệt là các hình thức 

xúc tiến thương mại áp dụng các công cụ trực tuyến để duy trì thị trường, kết nối 

giao thương giữa các doanh nghiệp với các đối tác có nhu cầu nhập khẩu; từng 

bước mở rộng sang các thị trường mới. 

Tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về các loại chứng nhận 

cần thiết cho sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các khu vực thị 

trường để khai thác tốt các cơ hội thị trường. 

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 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. 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 

giải pháp phù hợp hiệu quả. 

3. Thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và thương mại điện tử 

trong tình tình mới 

3.1. Thúc đẩy phát triển thị trường trong nước  



Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nhằm 

kích thích nhu cầu tiêu dùng. Tăng cường công tác kết nối thông tin giữa các 

đơn vị sản xuất hàng hóa tại địa phương với các siêu thị, trung tâm thương mại 

nhằm đẩy mạnh đầu ra cho sản phẩm địa phương. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác 

xã, kinh doanh cá thể, nhà sản xuất trong việc xây dựng và phát triển thương 

hiệu sản phẩm. Hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên trang thông tin điện tử của Sở 

Công Thương  và trang thương mại điện tử… 

Tiếp tục triển khai chương trình cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức tốt các Chương trình đưa hàng Việt về nông 

thôn, tăng cường hơn nữa việc thực hiện các chương trình khuyến mại, các hình 

thức khuyến mại phù hợp với thực tế địa phương nhằm kích cầu tiêu dùng. 

Phối hợp các Sở, Ban ngành liên quan nhất là Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn xây dựng chương trình quảng bá các sản phẩm đặc trưng của 

tỉnh nói chung, những sản phẩm nằm trong Chương trình OCOP nói riêng, nhằm 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kết nối giới thiệu và bán sản phẩm. 

Rà soát, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phát triển hàng hóa, sản phẩm vào 

các chương trình, hoạt động được giao triên khai thực hiện như Chương trình 

phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm. 

Triển khai thực hiện tốt Chính hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030; phối hợp với các sở, ngành kêu gọi 

thu hút đầu tư xây dựng chợ đầu mối, trung tâm hội chợ triển lãm tỉnh, trung tâm 

logistics... 

3.2. Phát triển thương mại điện tử  

Tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế 

hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025. 

Nhằm tận dụng tối đa các hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên trong việc phát triển thương mại điện tử (TMĐT) để áp dụng vào phát 

triển kinh tế của tỉnh và phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; khuyến 

khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng nền kinh tế số, giao dịch TMĐT trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh từ TMĐ; nâng cao 

năng lực quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, đảm bảo việc kinh doanh 

trên các trang TMĐT theo đúng quy định đồng thời đẩy mạnh ứng dụng từ 

công nghệ số để cải cách các thủ tục hành chính... 

Tăng cường ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong nước để mở rộng mạng lưới phân phối trong nước và xuất khẩu. 

Thúc đẩy các mô hình dịch vụ ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới, 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các cam kết hội nhập. 

4. Thực hiện tốt quá trình cơ cấu lại ngành công nghiệp, tận dụng cơ 

hội thu hút đầu tư 

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 165/KH-UBND 

ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 104/CTr-



TU ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-

NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách 

phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Tiếp tục rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

do tác động của dịch Covid 19. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong 

việc tìm nguồn nguyên liệu đầu vào thay thế cho việc nhập khẩu để giảm phụ 

thuộc vào thị trường nước ngoài, cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản 

phẩm; thực hiện tốt công tác khuyến công. 

 Tích cực tham mưu, rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển khu, 

cụm công nghiệp; thành lập cụm công nghiệp. Kiến nghị xem xét bố trí các 

nguồn lực làm công tác quy hoạch, hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển 

hạ tầng  khu CN, cụm công nghiệp nhằm sớm tạo mặt bằng thu hút các DN vào 

các khu, cụm CN, nhằm tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, phát huy tiềm lực 

của địa phương; kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số định hướng và giải pháp 

phát triển công nghiệp, trọng tâm là phát triển khu cụm công nghiệp, trong đó có 

các khu công nghiệp- đô thị - dịch vụ; lấy công nghiệp trở thành một trong 

những trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội. 

Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại đẩy nhanh triển 

khai thực hiện các đề án khuyến công Trung ương và địa phương đã được phê 

duyệt, hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến cho doanh nghiệp sản xuất ra các 

sản phẩm 7 chất lượng, đa dạng phục vụ nhu cầu thị trường và đóng góp một 

phần vào giá trị sản xuất tăng thêm sau dịch. 

5. Nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế tề kinh tế 

Thực hiện tuyên truyền thông qua nhiều kênh như: Hội thảo, Hội nghị, 

ban hành các văn bản... nhằm thông tin kịp thời các chủ chương, chính sách, các 

thông tin cập nhật về việc Việt Nam tham gia ký kết các Hiệp định... đến các cơ 

quan, doanh nghiệp nhằm giúp các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp kịp thời 

có những chỉ đạo, thực hiện phù hợp trong thời gian tới; 

Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của sản 

phẩm địa phương như: Hỗ trợ kinh phí để giúp doanh nghiệp thực hiện quản lý 

và phát triển, bảo vệ, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm có 

thế mạnh của tỉnh. 

Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho tỉnh tiếp tục duy 

trì và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp 

tác với Quảng Tây và các địa phương của Trung Quốc; tích cực triển khai cơ chế 

hợp tác Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, 

Hà Giang (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Tranh thủ hướng dẫn, giúp 

đỡ từ các Bộ, ngành Trung ương để khai thác, phát huy hiệu quả các cam kết, 

điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập, các cơ chế hợp tác trong 

khuôn khổ WTO, GMS, các FTA và lợi thế khi Việt Nam gia nhập Hiệp định 

đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).  



Tuyên truyền tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… về tầm 

quan trọng, những cơ hội và thách thức trong thực thi Hiệp định EVFTA đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội 

dung theo Kế hoạch của Bộ Công Thương, UBND tỉnh trong đó cần tập trung cụ 

thể hóa, tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các nội dung Hiệp định EVFTA đến hệ 

thống các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực của 

ngành. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả khai thác Hiệp định EVFTA mang lại để 

mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ngành 

hàng có thế mạnh của tỉnh khai thác thị trường EU… 

6. Tạo môi trường lành mạnh cho doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi 

của người tiêu dùng 

Theo dõi, cập nhật thông tin phản ánh của người tiêu dùng để xử lý hoặc 

phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm 

quyền lợi người tiêu dùng, trong đó tập trung xử lý các hành vi quảng cáo không 

đúng, cung cấp thông tin sai lệch gây nhầm lẫn, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa 

không bảo đảm về chất lượng. 

7. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền 

Tiếp tục theo dõi tình hình thông tin dịch bệnh Covid 19, thông tin về thị 

trường trong và ngoài nước, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh để kịp thời đề xuất các phương án, 

giải pháp phục hồi và thúc đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại 

năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Tiếp nhận thông tin phản hồi, góp ý của cơ quan truyền thông, báo chí, 

người dân để xử lý cung cấp thông tin kịp thời. Thực hiện tốt công tác phổ biến 

pháp luật trong các lĩnh vực quản lý của ngành công thương. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động 

tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch này; 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. 

3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện thực hiện Kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi Bộ Công 

Thương./. 

Nơi nhận:   

- Bộ Công Thương(b/c);                                                                               
- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở;  

- Trung tâm KC và XTTM; 

- Lưu VT, KHTH. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Phùng Quang Hội 
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