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BÁO CÁO 

Công tác tháng 01 năm 2020 

 

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

Tổ chức tổng kết ngành năm 2019, triển khai thực hiện kế hoạch năm 

2020 đến các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phòng Kinh tế thành 

phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, hệ thống các doanh nghiệp. Phát động 

phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ công tác ngành Công 

Thương năm 2020. 

Thực hiện kiểm tra, khảo sát, kiểm tra thị trường tại các chợ trên địa bàn 

tỉnh dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (theo Kế hoạch 

số 68/KH-SCT ngày 24/12/2019 thực hiện kiểm tra, khảo sát thị trường tại một 

số chợ trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/01/2020 đến ngày 21/01/2020). Kiểm tra 

hoạt động cung ứng dịch vụ tại các chợ trung tâm, siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh 

trọng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, cụ thể kiểm tra: Siêu thị Thành 

Đô, Siêu thị Đồng Tiến, Bình Cam Mart và Chợ Đông Kinh từ ngày 14/01/2020 

đến hết ngày 15/01/2020 (kiểm tra theo Quyết định số 197/QĐ-SCT ngày 

31/12/2019  về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động cung 

ứng dịch vụ tại các chợ trung tâm, siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh trọng dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020). 

Thẩm định và chấp thuận địa điểm cho 01 doanh nghiệp xây dựng cửa 

hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 lớp kiểm tra, đánh giá kiến thức an 

toàn thực phẩm tổng số 62 dự thi và cấp 13 Giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 

58 người đạt yêu cầu; thẩm định 01 hồ sơ thông báo sử dụng vật liệu nổ CN Sử 

dụng VLNCN tại mỏ than Na Dương của Chi nhánh hóa chất mỏ Lạng Sơn; 

thẩm định 03 thiết kế bản vẽ thi công gồm: Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Khai 

thác quặng bô xit Cốc Hương, mỏ Lùng Cái đay, dự án Nhà máy sản xuất muối 

công nghiệp; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Di chuyển 

đường điện phục vụ giải phóng mặt bằng dự án  xây  dựng, cải  tạo, nâng  cấp 

đường  Hoa  Thám -Quý  Hòa -Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; thẩm định Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 02 dự án. 

Trong kỳ Sở Công Thương tiếp nhận 01 đơn và 01 vụ việc do UBND tỉnh 

chuyển đến, đã tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo quyết định 

2525/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương 

là cơ quan thường trực, thực hiện kiểm tra, xác minh nội dung giao tại các công 
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văn: Công văn số 4972/VP-KTN ngày 03/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc kiểm tra hoạt động khai thác đá tại thôn Ba Nàng, xã Cai kinh, huyện 

Hữu Lũng; Công văn số 5303/VP-BTCD ngày 27/12/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc kiểm tra, tham mưu xử lý đơn của công dân xã Cai Kinh. Sở 

Công Thương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác 

minh theo thẩm quyền, hiện đang tổng hợp kết quả xác minh báo cáo UBND 

tỉnh theo quy định. 

Tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình quản 

lý, hoạt động của doanh nghiệp trong hoạt động XNK tại các cửa khẩu; các thay đổi 

về chính sách, điều hành của hoạt động XNK, thương mại biên giới của Trung Quốc. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính: Ban hành Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2020; Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ 

tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở 

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

công dân theo cơ chế một cửa từ ngày 01/01/2019 đến ngày 14/01/2019: Tổng 

số hồ sơ đã tiếp nhận: 27 hồ sơ; hoàn thành và trả kết quả đúng hạn: 23 hồ sơ; 

đang trong thời gian giải quyết: 04 hồ sơ. 

Hoàn thành các báo cáo: Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển logistics quốc gia; dự thảo 

báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện hiệp định thương mại tự do đã 

có hiệu lực; báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công giai đoạn 2016-2010; 

báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2019; báo cáo phát triển 

kinh tế tập thể, HTX năm 2019;... 

Tích cực tham gia ý kiến cho các dự thảo Thông tư, kế hoạch, dự án: dự 

thảoTờ trình, Quyết định ban hành và Phụ lục 05 tiêu chí lựa chọn đề xuất dự án 

Đường nối từ quốc lộ 1A đến trung tâm xã Quảng Lạc; dự thảo Kế hoạch của 

UBND tỉnh về tháng hành động ATVSLĐ năm 2020; tham gia thẩm định thiết 

kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội số 2- thành phố Lạng Sơn; thẩm 

định đề xuất dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất gỗ dán của Công ty TNHH-

MTV chế biến lâm sản Thắng Hường JINGDONG; dự thảo Thông tư quy định 

khai báo tự nguyên thông tin về năng lực sản xuất gỗ dán xuất khẩu gỗ sang 

Hoa Kỳ; dự thảo Thông tư công bố lộ trình áp dụng cửa khẩu tạm nhập, tái xuất 

đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu… 

Hoàn thành các công việc thường xuyên và đột xuất khác: Ban hành Kế 

hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán canh Tý 

và mùa Lễ hội Xuân 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình làm việc của 

UBND tỉnh năm 2020; Ban hành Văn bản chỉ đạo số 06/SCT-KHTCTH ngày 

03/01/2019 về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Canh 

tý 2020; Ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh xăng đầu đảm bảo 
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cung ứng xăng, dầu thường xuyên và liên tục trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020...  

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, 

THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN  

1. Tình hình sản xuất công nghiệp. 

Trong tháng 01 năm 2019 sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục ổn 

định, tháng 01 là tháng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ước hết tháng 01 

sản lượng một số sản phẩm cụ thể như sau: 

- Điện thương phẩm: 65 triệu Kwh; bằng 100% so với cùng kỳ. 

- Điện sản xuất: 75 triệu Kwh; bằng 95,5% so với cùng kỳ. 

- Xi măng: 112 ngàn tấn; bằng 55,8% so với cùng kỳ. 

- Nước máy: 730 m
3
;
 
bằng 110,6% so với cùng kỳ. 

- Đá các loại: 160 ngàn tấn; bằng 53,2% so với cùng kỳ. 

- Gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng: 8 nghìn m
3
; bằng 72,7% so với 

cùng kỳ…  

2. Tình hình hoạt động thƣơng mại 

2.1. Về hoạt động xuất nhập khẩu 

Tháng 01/2020 là thời điểm giáp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, đồng 

thời là mùa vụ đối với một số loại hoa quả như thanh long, dưa hấu... Để phục 

vụ nhu cầu dịp lễ Tết, số lượng hàng hóa XNK tăng, hoạt động kinh doanh XNK 

tại các cửa khẩu trên địa bàn diễn ra khá sôi động tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng 

từ các quy định về quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc hàng hoa nông 

sản, hoa quả, trái cây nhập khẩu mà phía Trung Quốc đã áp dụng và tăng cường 

trong suốt thời gian qua.  

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 380 triệu USD, 

bằng 95,0% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 200 triệu USD, bằng 87,0% 

so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 180 triệu USD, bằng 105,9% so với cùng kỳ. 

Hàng xuất khẩu địa phương ước đạt 12,4 triệu USD, bằng 107,8% so 

với cùng kỳ. 

2.2. Thị trƣờng nội địa  

Trong tháng 01 là tháng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, do vậy nhu 

cầu mua sắm tăng, thị trường nội địa tiếp tục phát triển, hàng hóa phong phú, 

các yếu tố thị trường phát triển sôi động. Giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản 

ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến. Hệ thống phân phối hàng hóa 
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phát triển đa dạng và rộng khắp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu 

tiêu dùng và sản xuất theo cơ chế thị trường.  

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tháng 01 ước đạt 1.950 tỷ 

đồng, bằng 111,4% so với cùng kỳ. 

3. Công tác xúc tiến thƣơng mại và khuyến công 

- Phối hợp với các đơn vị thụ hưởng và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các 

huyện, Phòng Kinh tế thành phố xây dựng kế hoạch, thống nhất các phương án 

tổ chức triển khai các đề án khuyến công năm 2020. 

- Tổ chức thành công Hội chợ Xuân Lạng Sơn 2020 từ ngày 03/01 đến 

ngày 09/01/2020 với sự tham gia trên 200 gian hàng. 

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa - thể thao thành phố tổ chức chợ Hoa, 

cây cảnh Xuân Canh tý 2020 từ 18/01 – 24/01/2020. 

III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 

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 nước năm 2020; Chương trình công 

tác trọng tâm 2020, Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Sở Công 

Thương.  

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 thương 

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

thông qua phiên họp tháng 3. 

3. Tích cực theo dõi sát tình hình cung cầu thị trường. 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. 

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

tục hành chính. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 

hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

5. Báo cáo chuyển nguồn kinh phí đảm bảo thời gian đúng nội dung theo 

quy định; xét duyệt quyết toán và tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách của 

ngành năm 2019.  

6. 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.  
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7. 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 2020 

của tỉnh (tiêu chí 4 điện và tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn).  

8. 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. 

9. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát cụm công 

nghiệp trên địa bàn, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch Cụm công nghiệp để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. 

10.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.  

11. Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức và triển khai thực hiện các đề án 

khuyến công, các chương trình xúc tiến thương mại, kế hoạch tổ chức tuyên 

truyền sản xuất sạch hơn, chương trình thương mại điện tử theo kế hoạch 2020. 

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

Nhà nước và dự ước kết quả sản xuất công nghiệp, xuất nhập  khẩu và thương 

mại trên địa bàn Tỉnh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 của 

Sở Công Thương Lạng Sơn./. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Bộ Công Thương (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; 

- Lưu VT, KHTCTH  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hải 
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