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Công tác tháng 02 năm 2020 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các 

văn bản chỉ đạo của Trung ƣơng và của tỉnh, Sở Công Thƣơng đã ban hành 

Công văn số 113/SCT-QLTM ngày 06/02/2020 đề nghị UBND các huyện, thành 

phố về việc tăng cƣờng các giải pháp ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo tình 

hình thị trƣờng, giá cả hàng hóa trƣớc tình hình dịch Covid-19; kiểm tra công 

tác triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Covid-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn theo phân công nhiệm vụ tại 

Thông báo số 13/TB-BCĐ ngày 03/02/2020 của Trƣởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới củavi rút Corona trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; báo cáo hàng tuần về giá cả thị trƣờng các mặt hàng thiết 

yếu, y tế phòng dịch bệnh Covid-19 địa bàn tỉnh; 

Ban hành văn bản thông báo về tình hình tại các cửa khẩu trên địa bàn tới 

Sở Công Thƣơng các tỉnh, đồng thời thƣờng xuyên phối hợp, cập nhật và cung 

cấp thông tin cho Cục Xuất nhập khẩu - BCT. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan  thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan tháo gỡ 

các khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp, đồng thời 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp tham gia các Đoàn công tác 

làm việc và thống nhất với chính quyền nhân dân thị Bằng Tƣờng để giải quyết 

tình trạng hàng hóa và xe vận tải tồn đọng tại một số cửa khẩu phụ. Phối hợp 

chuẩn bị các nội dung làm việc của Đoàn công tác tỉnh với Sở Thƣơng mại 

Quảng Tây, Trung Quốc để thống nhất hình thức mở lại hoạt động XNK mậu 

dịch biên giới tiểu ngạch tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài và Cốc Nam - 

Lũng Nghịu cũng nhƣ các điều kiện cần thiết để đảm bảo việc kiểm tra, kiểm 

soát phòng, chống dịch bệnh.  

Hoàn thành dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 10/2016/QĐ-

UBND ngày 17/2/2016 của UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Công thƣơng; Đề án cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thƣơng; hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-

NQ/TU, ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát 

triển thƣơng mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015, định hƣớng đến năm 2020; xây 

dựng văn bản hƣớng dẫn các thủ tục thực hiện hỗ trợ mở rộng thị trƣờng theo 

Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh gửi các ngành xin ý kiến. Hoàn thành dự thảo báo cáo đánh giá việc thực 
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hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết về hoạt động thƣơng mại biên giới của UBND tỉnh...  

Ban hành các Kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ đƣợc giao: Thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác 

Cải cách hành chính tại Sở Công Thƣơng năm 2020; Kế hoạch kiểm tra công tác 

cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thƣơng thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp huyện năm 2020; Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị 

Quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

chính sách đặc thù khuyến khích đầu tƣ và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật của ngành công thƣơng năm 2020; Kế hoạch tuyên 

truyền thi đua điển hình tiên tiến năm 2020;... 

Tham mƣu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Về việc giao chợ xã 

Đồng Ý, huyện Bắc Sơn cho Hợp tác xã  sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp 

xã Đồng Ý quản lý, khai thác và đầu tƣ xây dựng. Ban hành các văn bản: Đề 

nghị UBND huyện Bắc Sơn về việc triển khai thực hiện việc chuyển giao mô 

hình quản lý đối với các chợ xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn;  đề nghị các thành 

viên Ban chuyển đổi chợ tỉnh Lạng Sơn thẩm định hồ sơ xin tiếp nhận quản lý 

03 chợ trên địa bàn huyện Văn Lãng bao gồm: chợ Na Sầm, thị trấn Na Sầm; 

chợ Hội Hoan, xã Hội Hoan; chợ Na Hình, xã Thụy Hùng; đề nghị UBND các 

huyện, UBND thành phố Lạng Sơn tiến hành rà soát quy hoạch phát triển cụm 

công nghiệp trên địa bàn; đề nghị UBND huyện Cao Lộc hoàn thiện lại hồ sơ 

thành lập cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2...  

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Công 

Thƣơng tỉnh Lạng Sơn năm 2020;  Kết quả giải quyết yêu cầu của tổ chức, công 

dân theo cơ chế một cửa từ ngày 01/01/2020 đến ngày 19/02/2020: Tổng số hồ 

sơ đã tiếp nhận: 180 hồ sơ; hoàn thành và trả kết quả đúng hạn: 170 hồ sơ; đang 

trong thời gian giải quyết: 10 hồ sơ. Tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức an toàn 

thực phẩm cho 19 tổ chức, cá nhân. 

Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh và các sở, ban 

ngành: Báo cáo rà soát rà soát lao động, chuyên gia tại các cơ sở công nghiệp, 

năng lƣợng, thƣơng mại trên địa bàn tỉnh về Trung Quốc nghỉ Tết chƣa trở lại 

làm việc; Báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020; báo cáo công 

tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Báo cáo cung cấp thông tin 

lập kế hoạch kiểm toán nhà nƣớc...;  

Tham gia ý kiến, góp ý các đề án, dự án, kế hoạch gồm: Thuyết minh 

nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

dự thảo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020; tham gia ý 

kiến về việc điều chỉnh GCNĐT dự án xây dựng xƣởng sản xuất kinh doanh gỗ 

dán của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài của Công ty TNHH GỖ TITAN; thẩm định đề 

xuất dự án đầu tƣ Nhà máy sản xuất gia công và chế biến thực phẩm thuộc Làng 
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thanh niên lập nghiệp xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn của 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Thiên Lộc; thẩm định đề xuất điều chỉnh 

Dƣ ̣án Đầu tƣ mở rộng , đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất cửa nhựa lõi thép , 

cửa nhôm cao cấp , gia công cơ khí của Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng và 

phát triển Việt Bắc… 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, 

THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN  

1. Tình hình sản xuất công nghiệp 

Trong tháng 02 năm 2020 sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục ổn 

định và tăng trƣởng so với cùng kỳ. Ƣớc hết tháng 02, một số sản phẩm tăng khá 

nhƣ sau:  

- Điện sản xuất: 160 TrKwh; tăng 14,6% so với cùng kỳ. 

- Điện thƣơng phẩm: 113 TrKwh; giảm 4% so với cùng kỳ 

-Than sạch: 103 ngàn tấn; tăng 12,9% so với cùng kỳ. 

-Xi măng:  150 ngàn tấn; tăng 4,7% so với cùng kỳ. 

-Clinker: 73 ngàn tấn; tăng 11,0% so với cùng kỳ. 

-Đá các loại: 440 nghìn m3; tăng 7,3 so với cùng kỳ; 

-Nƣớc máy: 1.500 nghìn m3; tăng 6,8% so với cùng kỳ. 

-Bột đá mài: 966 tấn; tăng 5,9 % so với cùng kỳ 

- Gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng:  20 ngàn m
3,
 tăng 3,2% so với 

cùng kỳ. 

2. Tình hình hoạt động thƣơng mại 

2.1. Về hoạt động xuất nhập khẩu   

Tháng 02/2020 tình hình xuất nhập khẩu, thƣơng mại biên giới trên địa 

bàn trên địa bàn tỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ do tác động từ tình hình dịch 

bệnh covid-19. Phía Trung Quốc  đóng cửa tạm dừng giao dịch hàng hóa cƣ dân 

biên giới trên toàn tuyến biên giới Quảng Tây để thực hiện các biện pháp ứng 

phó với dịch bệnh lây lan (từ ngày 31/01/2020 đến 08/02/2020; đến ngày 

07/02/2020 tiếp tục thông báo sẽ lùi thời gian khôi phục hoạt động trao đổi hàng 

hóa cƣ dân biên giới tới cuối tháng hoặc kéo dài hơn tùy vào tình hình dịch 

bệnh); các cửa khẩu phụ/ cặp chợ biên giới thuộc địa bàn thị Bằng Tƣờng đóng 

cửa. Đối với cửa khẩu quốc tế (Hữu Nghị, Ga đƣờng sắt Đồng Đăng) do tình 

hình dịch bệnh phức tạp, chính quyền cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đều 

hết sức thận trọng, tăng cƣờng kiểm soát, đảm bảo các biện pháp phòng, tránh 
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nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu nên lƣợng 

hàng hóa và xe cộ thông quan còn hạn chế. Đối với cửa khẩu chính Chi Ma, 

thực hiện xuất nhập khẩu theo thông lệ, thông qua hợp đồng mua bán ngoại 

thƣơng; tạm dừng trao đổi cƣ dân biên giới, do vậy từ khi mở lại sau kỳ nghỉ tết 

Nguyên đán, chủ yếu là xuất khẩu khẩu trang y tế và các thiết bị bảo hộ, phòng 

chống dịch bệnh. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn trong tháng 02 ƣớc đạt 70 

triệu USD, lũy kế 02 tháng đạt 360 triệu USD, đạt 6,5% kế hoạch, giảm 47,8% 

so với cùng kỳ, trong đó: 

- Xuất khẩu đạt 30 triệu USD, lũy kế 02 tháng đạt 210 triệu USD, đạt 

6,5% kế hoạch, giảm 48,8% so với cùng kỳ;  

- Nhập khẩu trong tháng đạt 40 triệu USD, lũy kế 02 tháng đạt 150 triệu 

USD, đạt 6,6% kế hoạch, giảm 46,4% so với cùng kỳ. 

- Hàng xuất khẩu địa phƣơng trong tháng 02/2020 ƣớc đạt 4,5 triệu USD, 

lũy kế 02 tháng đạt 16 triệu USD, đạt 10,7% so với kế hoạch, giảm 30,4% so với 

cùng kỳ. 

2.2. Thị trƣờng nội địa 

Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng vẫn đƣợc duy trì 

ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hóa, các 

mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định. Riêng đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, 

bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh  

Covid-19 có khan hiếm, do hạn chế về nguồn cung.  

Tổng mức lƣu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong tháng 

02 ƣớc đạt 1.300 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng 02 đạt 3.490 tỷ đồng, đạt 17% kế 

hoạch, tăng 0,1% so với cùng kỳ. 

3. Công tác khuyến công và xúc tiến thƣơng mại 

- Ký kết hợp đồng hỗ trợ kinh phí với các đơn vị thụ hƣởng nguồn kinh 

phí khuyến công năm 2020; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, lập dự toán chi tiết thực hiện 

và phê duyệt chƣơng trình sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

-Tiếp tục thực hiện các công việc tƣ vấn theo hợp đồng đã ký với chủ đầu 

tƣ, tìm và ký kết các hợp đồng tƣ vấn mới; 

-Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Chuyên mục Công nghiệp –Thƣơng 

mại Xứ Lạng phát sóng trên sóng Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, 

duy trì trang thông tin và thƣơng maị điêṇ tƣ̉www.langsontrade.vn. 
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III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3/2020 

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2020; Chƣơng trình công 

tác trọng tâm 2020, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm giao theo Quyết định số 

128/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

2. Hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-

NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thƣơng 

mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015, định hƣớng đến năm 2020 trình UBND tỉnh 

thông qua phiên họp tháng 3. 

3. Hoàn thành báo cáo tổng hợp quyết toán kinh phí nhà nƣớc cấp 2019; 

xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức và triển khai thực hiện các đề án khuyến 

công, các chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại, kế hoạch tổ chức tuyên truyền sản 

xuất sạch hơn, chƣơng trình thƣơng mại điện tử theo kế hoạch 2020.  

4. Tích cực theo dõi sát tình hình cung cầu thị trƣờng; kiểm tra, nắm thông 

tin tình hình giá cả thị trƣờng, cung cầu hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh đối với 

các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng và các mặt hàng thiết bị y tế phòng dịch nhƣ: 

khẩu trang, các loại nƣớc rửa tay sát trùng... Tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát 

công tác VSATTP. Tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp có hoạt 

động sử dụng VLNCN trên địa bàn. 

5. Đẩy mạnh công tác cải các hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thủ 

tục hành chính. Tăng cƣờng kỷ luật kỷ cƣơng hành chính, nâng cao trách nhiệm, 

hiệu quả phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp. 

6. Tham mƣu, đề xuất giải quyết linh hoạt các vấn đề và khó khăn vƣớng 

mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động XNK, thƣơng mại biên giới, kinh tế cửa 

khẩu và các hoạt động, quan hệ kinh tế đối ngoại khác nhằm tạo môi trƣờng 

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.  

7. Hoàn thành công tác Bổ sung quy hoạch thuỷ điện bậc thang hạ lƣu sông 

Kỳ Cùng  trình Bộ Công Thƣơng thẩm định phê duyệt; hoàn thành điều chỉnh 

quy hoạch về việc điều chỉnh nâng công suất thuỷ điện Đèo Khách của Công ty 

CP thuỷ điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn. 

8. Tiếp tục chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung về xây dựng 

nông thôn mới đối với tiêu chí 4, tiêu chí 7. Phối hợp với các đơn vị liên quan 

kiểm tra rà soát thực tế các xã điểm xây dựng NTM năm 2020, tổng hợp đề xuất 

báo cáo UBND tỉnh. 

9.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 
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ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về chính sách hỗ trợ đầu tƣ xây 

dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030.  

10. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, phòng kinh tế thành phối, phòng 

kinh tế và hạ tầng các huyện nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp 

công nghiệp thƣơng mại trên địa bàn( bao gồm cả các doanh nghiệp mới thành 

lập trong năm).  

Trên đây là những nội dung chính về tình hình thực hiện công tác quản lý 

Nhà nƣớc và dự ƣớc kết quả sản xuất công nghiệp, xuất nhập  khẩu và thƣơng 

mại trên địa bàn Tỉnh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020 của Sở 

Công Thƣơng Lạng Sơn./. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Bộ Công Thƣơng (b/c); 

- UBND tỉnh(b/c);                    

- Sở Kế hoạch & ĐT; 

- Cục Thống kê; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng thuộc sở, TTKC& XTTM, 

CVP, PVP; 

- Phòng KT& HT các huyện, phòng Ktế TP; 

- Lƣu VT, KHTCTH(VVĐ). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Quốc Hải 
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