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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm ngành Công Thương năm 2020
Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Căn cứ Chương trình làm việc của UBND
tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Sở Công Thương xây dựng Chương trình công tác
trọng tâm năm 2020 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ
công tác trọng tâm của toàn ngành, cụ thể như sau:
I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ
Có Phụ lục chi tiết nhiệm vụ của các phòng, đơn vị kèm theo
II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG CÁC
HUYỆN, PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ

1. Tổ chức, hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế
tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tuyên
truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án,
chương trình và các quy định quản lý trong lĩnh vực công thương trên địa bàn.
2. Thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin tổng hợp, đánh giá đúng
thực trạng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế
trên địa bàn, kịp thời tham mưu với UBND huyện, thành phố tháo gỡ khắc phục
khó khăn thúc đẩy sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn phát triển;
3. Tổ chức thực hiện tốt công tác thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy
phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định, tạo
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển;
4. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, Đội QLTT thực hiện
công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường hàng hóa, quan hệ cân đối cung
cầu thị trường, chú trọng trong dịp trước và sau tết Nguyên đán 2020 và các
ngày lễ, hội. Tăng cường công tác kiểm tra đối với hàng hóa kinh doanh có điều
kiện, hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
5. Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến công, tư vấn chuyển
giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân
lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh;
6. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành công thương theo quy
định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Công Thương.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC CỦA TOÀN NGÀNH

1. Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và
thực hiện với các phòng, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng
tâm UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh, Bộ CT giao.
2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế "một cửa",
nâng cao năng lực quản lý điều hành, chất lượng hoạt động của cán bộ, công
chức toàn ngành, đặc biệt chú trọng công tác nắm bắt tình hình sản xuất, kinh
doanh của các bộ phận tham mưu nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp, theo dõi và hướng dẫn hoạt động của các phòng KT&HT cấp huyện và
Phòng Kinh tế thành phố;
3. Bám sát các mục tiêu đã được xác định, đẩy mạnh công tác quản lý,
điều hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hỗ trợ hệ thống doanh nghiệp
ổn định và phát triển;
4. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Trung ương và UBND tỉnh với
hệ thống doanh nghiệp. Chú trọng triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện
Nghị quyết của Chính phủ và các Chương trình hành động của bộ Công Thương
và UBND tỉnh theo Kế hoạch của Ngành đã xây dựng;
5. Đơn vị được giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 chủ động xây
dựng kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung công việc cần phải thực hiện ngay
trong Quý I, đảm bảo tiến độ, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả;
6. Tổ chức tốt các phong trào thi đua đã được Hội đồng thi đua khen
thưởng ngành phát động.
Trên đây là nội dung chương trình công tác trọng tâm ngành Công
Thương năm 2020 yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiên
cứu, nghiêm túc triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã
đề ra./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các phòng thuộc Sở;
- Trung tâm KC&XTTM;
- Phòng KTHT các huyện, Phòng KT thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, KHTCTH(VVĐ).
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