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

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 46/TB-SCT Lạng Sơn, ngày  05 tháng 6 năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban  
công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Giám đốc Sở Công Thương đã chủ trì cuộc họp 
giao ban lãnh đạo đến các thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó các phòng thuộc 
Sở; đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại để kiểm 
điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; đề ra chương trình 
công tác tháng 6 năm 2019. Sau khi nghe Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – 
Tổng hợp trình bày dự thảo báo cáo, ý kiến tham gia của các lãnh đạo các phòng, 
đơn vị trực thuộc tham dự cuộc họp, Giám đốc Sở kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2019 

Trong tháng 5 năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp 
tục ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ; hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu 
diễn ra tương đối sôi động, tăng khá so với tháng 4/2019; thị trường nội địa ổn 
định và phát triển, hàng hóa lưu thông trên thị trường dồi dào, đa dạng, phong phú, 
cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. 

Các phòng, đơn vị trực thuộc đã tích cực, chủ động, bám sát chương trình 
công tác trọng tâm và có nhiều nỗ lực, cố gắng tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiến độ triển khai nhìn chung đáp ứng yêu 
cầu kế hoạch đề ra; tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh giao; chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 
theo Quyết định 230/QĐ-UBND đáp ứng được yêu cầu. Ghi nhận sự cố gắng nỗ 
lực của các phòng, đơn vị thuộc Sở có nhiều chuyển biến, việc chấp hành kỷ luật 
kỷ cương của công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc. 

 Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ tiến độ triển khai vẫn còn chậm cần 
tích cực chủ động hơn trong trong triển khai thực hiện; việc nắm tình hình hoạt 
động của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Trong thời gian 
tới, các phòng thuộc Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại cần tiếp 
tục bám sát nhiệm vụ tỉnh giao và các chương trình, kế hoạch của Sở để tham mưu 
có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2019 

Để đảm bảo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác và nâng cao chất 
lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực cũng như việc chấp hành 
nghiêm túc quy chế làm việc, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc 
tập trung thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và chương trình công tác trọng 
tâm đã đề ra, đồng thời chủ động thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 
thời gian tới, cụ thể như sau: 
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1. Về hoạt động sản xuất công nghiệp: Tiếp tục tăng cường theo dõi, chủ 
động nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, phối hợp giải quyết và kiến 
nghị kịp thời với cấp có thẩm quyền về các khó khăn của các doanh nghiệp, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm. 

2. Về hoạt động xuất nhập khẩu: Tham mưu, đề xuất giải quyết linh hoạt 
các vấn đề và khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động XNK, 
Thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu và các hoạt động, quan hệ kinh tế đối 
ngoại khác nhằm tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt đối với hoạt 
động của doanh nghiệp góp phần thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn 
tỉnh. 

3. Về công tác xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục phối hợp triển khai thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành trong thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 của tỉnh (tiêu chí 4: điện và tiêu chí 7: 
cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn). 

4. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định 230/QĐ-UBND: Tiếp 
tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các phòng ban đơn vị; nâng 
cao chất lượng công tác tham mưu của cán bộ công chức, viên chức. Chủ động 
bám sát tiến độ, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện 
nhiệm vụ, chủ động tham mưu đề xuất, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện. 

5. Công tác khác: Các phòng, đơn vị trực thuộc cần tiếp tục chỉ đạo đổi mới 
nâng cao tinh thần, thái độ, tác phong và lề lối làm việc của công chức, viên chức. 
Chủ động, tích cực nghiên cứu hơn nữa để tham mưu, đề xuất có hiệu quả hơn; tiến 
hành rà soát lại các số liệu, chỉ tiêu của ngành; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư... Một số các nhiệm vụ cụ thể như 
sau: 

5.1. Giao Phòng Quản lý Thương mại:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66/2017/NQ-
HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND 
ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng 
chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030; Quyết định số 
05/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một 
số nội dung của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND và thu hút doanh nghiệp tiếp 
nhận, quản lý kinh doanh và xây dựng chợ tại các khu vực khác.  

- Tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị quyết 62-NQ/TU, ngày 29/5/2013 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể: Thực hiện đôn đốc, chỉ đạo Công ty cổ phần Chợ 
Lạng Sơn đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng mới Chợ Chi Lăng; phối hợp với 
UBND thành phố hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi mô hình quản lý chợ Giếng 
Vuông; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung danh mục dự án Trung tâm 
Hội chợ triển lãm tỉnh Lạng Sơn và chợ đầu mối để đưa vào Quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 



3 

 

- Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới đối 
với tiêu chí 4. Kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong xây dựng nông 
thôn mới nhất là 12 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019; chủ động tham mưu, 
đề xuất với UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện. Chủ động tham mưu đề xuất trong 
giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh tại các Chợ trên địa bàn, đặc biệt chú 
trọng với Chợ Đồng Đăng, Chợ Lộc Bình, Chợ Đình Lập. 

- Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ 
quan có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, 
tình hình kinh doanh lợn và các sản phẩm thịt lợn của các doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh trên địa bàn để kịp thời tham mưu có các giải pháp quản lý, bảo đảm cân đối 
cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra các tình trạng bất ổn về thị trường. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phân 
hạng Chợ và cơ quan quản lý Chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ động đề xuất triển khai mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung 
ứng vật tư nông nghiệp; đề xuất xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. 

4.2. Giao Phòng Quản lý Công nghiệp:  

- Tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn UBND huyện Hữu Lũng hoàn thiện các thủ 
tục thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 1. 

- Tiếp tục nắm tình hình sản xuất công nghiệp, các cơ sở sản xuất lớn. Phối 
hợp với các cơ quan có liên quan, phòng kinh tế thành phố, phòng kinh tế và hạ 
tầng các huyện nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa 
bàn (bao gồm cả các doanh nghiệp mới thành lập trong năm). 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi đôn đốc tiến độ xây 
dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp thành 1, Hợp thành 2 và khu tái định cư Hợp 
Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-chuyển giao 
(BT). 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp, Văn phòng xây 
dựng Kế hoạch khảo sát về tình hình sản xuất của một số doanh nghiệp trên địa 
bàn đối với một số mặt hàng: sản phẩm từ gỗ... 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Thương mại, Thanh tra Sở và các đơn 
vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 2280/KH-BCT ngày 03/4/2019 
của Bộ Công Thương về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an 
toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2019. 

4.3. Giao phòng Quản lý Xuất nhập khẩu:  

 Tham mưu, đề xuất giải quyết linh hoạt các vấn đề và khó khăn vướng mắc 
phát sinh trong thực tiễn hoạt động XNK, Thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu 
và các hoạt động, quan hệ kinh tế đối ngoại khác nhằm tạo môi trường thuận lợi, 
thông thoáng, linh hoạt đối với hoạt động của doanh nghiệp góp phần thu hút 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. 

4.4. Giao Phòng Quản lý Năng lượng:  

- Tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị quyết 62-NQ/TU, ngày 29/5/2013 của 
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể: Phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn thực hiện 
chỉnh trang lưới điện đô thị trên địa bàn Thành phố đảm bảo an toàn vận hành và mỹ 
quan đô thị; đồng thời có kế hoạch phát triển lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phát 
triển phụ tải, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. 

- Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới đối 
với tiêu chí 7. Kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong xây dựng nông 
thôn mới nhất là đối với 4 xã chưa đạt là xã Tân Thành huyện Cao Lộc, xã Tân 
Việt huyện Văn Lãng, xã Gia Lộc huyện Chi Lăng, xã Hùng Sơn  huyện Tràng 
Định; chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.  

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn và tạo 
điều kiện cho các nhà máy thủy điện đang triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ và 
hoàn thành đưa vào vận hành đúng thời gian theo kế hoạch. Tiếp tục tổng hợp các 
hồ sơ các công trình điện để thực hiện bàn giao theo Quyết định 41/2017/QĐ-TTg 
của Thủ tướng chính phủ Quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện 
được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý (đợt 2). 

4.5. Giao Phòng Kỹ thuật – An toàn – Môi trường: 

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp có hoạt động sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn;  

- Mở lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 
theo nhu cầu của các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Tích cực tuyên truyền Quyết định của UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản 
lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

4.6. Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp:  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp, Phòng Quản lý Thương 
mại xây dựng Kế hoạch khảo sát về tình hình kinh doanh, sản xuất của một số 
doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Tiếp tục rà soát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch của Sở về thực hiện 
Nghị quyết 62-NQ/TU, ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 
xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020, chủ động đôn đốc triển 
khai các nhiệm vụ đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ liên quan 
trong Nghị quyết 62. 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện kế 
hoạch nâng cao chỉ số cạnh tranh DDCI năm 2019 của Sở Công Thương.   

4.7.Thanh tra Sở: 

- Triển khai thực hiện cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch. 

- Tiếp tục thực hiên công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư theo quy 
định. 

4.8. Văn phòng Sở: 

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, 
đơn vị thuộc Sở, triển khai áp dụng điểm danh bằng vân tay trong tháng 6/2019; 
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- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao trên hệ thống 
phần mềm quản lý nhiệm vụ; thực hiện theo dõi việc giải quyết TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Công Thương đảm bảo không để xảy ra tình trạng trả 
chậm hạn, quá hạn; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
từng cán bộ, công chức. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thủ 
tục hành chính. Tập trung phối hợp với các phòng, đơn vị của Sở rà soát cắt giảm 
thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (đảm bảm cắt giảm tối thiểu 1/4 thời 
gian giải quyết) 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện cung 
cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử của Sở. 

- Đôn đốc, phối hợp các phòng chuyên môn duy trì, cải tiến thường xuyên 
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở. 

4.9. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: 

- Triển khai thực hiện các đề án khuyến công, các chương trình xúc tiến 
thương mại, chương trình thương mại điện tử theo kế hoạch 2019. 

- Khẩn trương triển khai hoàn thành lắp đặt thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng 
lượng tại Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Tiếp tục triển mô hình thí điểm cấp điện sinh hoạt bằng năng lượng mặt 
trời cho 10 hộ dân sống phân tán ở thôn Khuổi Cọ xã Đào Viên, huyện Tràng 
Định. 

- Tham mưu đề xuất nắm tình hình, đề xuất các chương trình xúc tiến thương 
mại hỗ trợ đối với chương trình mỗi xã phường một sản phẩm của tỉnh. 

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban 
công tác tháng 5 năm 2019, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực 
hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở;                                                                   
- Các phòng thuộc Sở;  
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT,VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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