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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Thực hiện Quyết định số Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức thực hiện của Sở Công Thương năm 2020. Sở Công Thương xây dựng kế
hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành năm
2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xác định rõ các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo
Sở và tổ chức thực hiện của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở về
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Thực hiện phân công cụ thể cho các
đơn vị chủ trì và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc đã
được giao đảm bảo đúng thời gian, chất lượng và hiệu quả.
2. Yêu cầu
Xác định cụ thể từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành, đơn vị chủ
trì, đơn vị phối hợp, đảm bảo cho kế hoạch được thực hiện một cách khẩn
trương, tích cực, chủ động, đạt chất lượng và hiệu quả.
Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động tích cực bám sát
các nội dung công việc để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian yêu cầu.
II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Nguyên tắc chung
1.1.Giám đốc Sở: Chỉ đạo chung trong tổ chức triển khai thực hiện các
nhiệm vụ trọng tâm, phân công cụ thể nhiệm vụ tổ chức thực hiện đối với các
đồng chí Lãnh đạo Sở; các phòng, đơn vị thuộc Sở trong chủ trì và phối hợp
thực hiện; chỉ đạo, theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ và định hướng giải quyết
các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện.
1.2. Các Phó Giám đốc Sở: Trực tiếp chỉ đạo thực hiện theo từng nhiệm
vụ cụ thể.
1.3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết thực
hiện nội dung được giao chủ trì, đảm bảo đúng thời gian và chất lượng theo yêu
cầu.
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1.4. Các đơn vị phối hợp: Chủ động phối hợp với đơn vị chủ trì tham mưu
thực hiện các nội dung liên quan.
1.5. Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp và Văn phòng Sở:
- Văn phòng theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Kế hoạch;
- Phòng KHTCTH theo dõi tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của UBND
nhân dân tỉnh.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Nhiệm vụ 1:
“Triển khai thực hiện kịp thời, linh hoạt và có hiệu quả các quy định, cơ
chế quản lý điều hành của Trung ương; chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất
giải quyết linh hoạt các vấn đề và khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực
tiễn hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu, đặc biệt
đối với xuất khẩu nông lâm thủy sản 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, thu hút doanh nghiệp đến với Lạng Sơn, thúc đẩy hoạt động
xuất nhập khẩu tiếp tục ổn định và tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Phấn đấu tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu địa
phương năm 2020 đạt 150 triệu USD”.
a) Nhiệm vụ cụ thể:
- Chủ động, tích cực trong tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng công
tác tham mưu, đề xuất thực hiện theo các quy định của Pháp luật, hướng dẫn của
các cơ quan TW trong quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại
biên giới; tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt đối với hoạt động
của doanh nghiệp, thu hút các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh qua địa bàn
tỉnh Lạng Sơn. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các đơn vị liên quan
trong điều hành, nắm bắt cơ chế chính sách, tình hình quản lý, hoạt động của
doanh nghiệp và các khó khăn vướng mắc phát sinh để chủ động tháo gỡ và
tham mưu đề xuất giải quyết với cấp có thẩm quyền.
- Thực hiện kịp thời, nhanh chóng công tác báo cáo, thông tin, khuyến cáo
với các cơ quan chức năng, Sở Công Thương các tỉnh, các hiệp hội doanh
nghiệp, doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh XNK về cơ chế chính sách quản
lý, điều hành của Việt Nam, tình hình hoạt động thương mại biên giới giữa Lạng
Sơn và Quảng Tây TQ... để tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức kinh
doanh hoạt động XNK qua địa bàn.
- Chủ động tích cực, tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng của
tỉnh và của Quảng Tây, Trung Quốc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong
hoạt động XNK TMBG, quản lý cửa khẩu theo quy định, tạo thuận lợi và thúc
đẩy hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh ổn định và phát triển.
- Tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực
hiện có hiệu quả đối với hoạt động tạm nhập tái xuất theo Nghị định số
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69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Quyết định số 1372/QĐUBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Lạng;
- Thực hiện tốt công tác heo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo về kết quả thực
hiện Quyết định số 346/QĐ-BCĐCTTMMD ngày 24/4/2019 của Ban Chỉ đạo
theo dõi diễn biến tình hình căng thẳng chính trị giữa các quốc gia, xung đột
thương mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch 6 tháng đầu năm 2020.
b) Trách nhiệm thực hiện:
- Đồng chí Phó giám đốc phụ trách thương mại trực tiếp chỉ đạo.
- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Thương mại, phòng KHTCTH, Phòng
QL XNK khu vực Lạng Sơn
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
2.2. Nhiệm vụ 2:
“Chỉ đạo, hướng dẫn UBND thành phố Lạng Sơn nghiên cứu, xây dựng
Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Lạng Sơn”.
a) Nhiệm vụ cụ thể:
- Nghiên cứu các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật thương mại về
phát triển kinh tế ban đêm, các quy định về quản lý an ninh trật tự, xu thế phát
triển các loại hình kinh doanh, đặc thù nhu cầu tiêu dùng của địa phương; tham
khảo việc phát triển loại hình kinh doanh tại các thành phố lớn và các tỉnh có
điều kiện tương đồng... để tổng hợp, đánh giá và là căn cứ hướng dẫn thực hiện.
- Ban hành các văn định hướng, phối hợp UBND thành phố nghiên cứu,
xây dựng đề cương Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Lạng Sơn.
Thời gian thực hiện: Quý I/2020.
- Phối hợp UBND thành phố xây dựng dự thảo Đề án phát triển kinh tế
ban đêm tại thành phố Lạng Sơn để xin ý kiến Bộ Công Thương và các đơn vị
có liên quan của tỉnh. Thời gian thực hiện: Quý II+Quý III/2020.
- Phối hợp tổng hợp chỉnh sửa, bổ sung, giải trình ý kiến góp ý về Đề án
phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Lạng Sơn, hoàn thiện và trình UBND
tỉnh xem xét ban hành. Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.
b) Trách nhiệm thực hiện:
- Đồng chí Phó giám đốc phụ trách thương mại trực tiếp chỉ đạo.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Thương mại.
- Đơn vi phối hợp: Văn phòng Sở, KHTCTH, TT KC&XTTM
2.3. Nhiệm vụ 3:
“Hướng dẫn UBND cấp huyện lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
từ 01 đến 02 cụm công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (khi có các
văn bản của Chính phủ, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Luật Quy
hoạch)”.
3

a) Nhiệm vụ cụ thể:
- Ban hành Văn bản rà soát Quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn theo
Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Phê duyệt
Điều chỉnh Quy hoạch các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công
nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, có xét đến năm 2025. Xây dựng kế
hoạch làm việc với UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình, Cao
Lộc... để xác định vị trí cụ thể đối với một số cụm công nghiệp dự kiến điều
chỉnh, bổ sung. Thời gian thực hiện: Quý I, II/2020.
- Khi có các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công Thương, sẽ phối
hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ điều
chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trình UBND tỉnh, chủ động làm việc
với Cục Công thương Địa phương xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương.
Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh bổ sung quy hoạch cụm
công nghiệp: Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn
doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp, chủ trì phối hợp với
các sở, ngành liên quan thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp theo quy
định. Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2020.
b) Trách nhiệm thực hiện:
- Đồng chí Phó giám đốc phụ trách công nghiệp trực tiếp chỉ đạo.
- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý công nghiệp.
2.4. Nhiêm vụ 4:
“Tiếp tục 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 về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2030 và thu hút doanh nghiệp tiếp nhận, quản
lý kinh doanh và xây dựng chợ tại các khu vực khác. Phấn đấu tiếp tục chuyển
giao từ 04 - 05 chợ nông thôn cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác
và đầu tư xây dựng”.
a) Nhiệm vụ cụ thể:
- Tập trung tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách
chuyển đổi mô hình quản lý chợ; cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ
nông thôn, các chế chính sách ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông dân và nông
thôn của tỉnh để thu hút doanh nghiệp, thương nhân định hướng và quan tâm đầu
tư.
- Chủ động hướng dẫn Ban chuyển đổi chợ cấp huyện các doanh nghiệp
đầu tư trong thực hiên và hoàn thiện các thủ tục liên quan trong lập hỗ sơ tiếp
nhận quản lý kinh doanh khai thác và đầu tư xây dựng Chợ để trình UBND tỉnh
xem xét, quyết định.
- Chủ động phối hợp với ban chuyển đổi mô hình chợ cấp huyện sâu sát
trong quá trình chuyển giao quản lý chợ. Kịp thời trong công tác phối hợp với
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các quan chức năng của tỉnh định hướng và giải quyết các khó khăn vướng mắc
trong công tác chuyển giao, đôn đốc đẩy nhanh tổ chức thực hiện theo tiến độ.
- Quan tâm và triển khai nhanh việc đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm
quyền thực hiện công tác hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ đối với các Dự án đã hoàn
thành và đầy đủ hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.
- Tập trung hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ để giải quyết chuyển
giao các chợ đã có hồ sơ đăng ký tại huyện Bình Gia và huyện Văn Lãng để
trình UBND tỉnh xem xét quyết định trong Quý I/2020.
b) Trách nhiệm thực hiện:
- Đồng chí Phó giám đốc Sở phụ trách thương mại trực tiếp chỉ đạo.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Thương mại.
- Đơn vị phối hợp: Phòng KHTCTH, TT KC&XTTM
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
2.5. Nhiệm vụ 5:
“Phối hợp triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh
vực ngành trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM)
năm 2020 của tỉnh (tiêu chí 4 về điện và tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại
nông thôn)”.
a) Nhiệm vụ cụ thể:
- Rà soát, xây dựng Kế hoạch thực hiện về xây dựng NTM với các tiêu
chí 4, tiêu chí 7, Sở Công Thương được phân công phụ trách.
Thời gian thực hiện: Quý I/2020;
- Tham mưu cho Sở, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh triển
khai các nhiệm vụ của ngành Công Thương về việc thực hiện Tiêu chí 7- Cơ sở
hạ tầng thương mại nông thôn trong thôn trên địa bàn tỉnh.
Thời gian thực hiện: năm 2020.
- Tiếp tục Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 4, rà soát, đánh giá, với các cơ
quan liên quan, đề xuất báo cáo UBND tỉnh.
Thời gian thực hiện: Quý I/2020.
- Phối hợp với UBND các huyện, Công ty Điện Lực Lạng Sơn kiểm tra
đánh giá các xã đã đạt tiêu chí 4 về điện. Thời gian thực hiện: Quý II/2020.
- Kiểm tra đôn đốc các xã chưa đạt tiêu chi 4 đánh giá khả năng đạt tiêu
chí đề xuất với UBND các huyện.
Thời gian thực hiện: Quý III/2020.
- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện tiến hành thẩm định
tiêu chí 4 khi các đơn vị yêu cầu. Báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo XD NTM của
tỉnh.
Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.
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b) Trách nhiệm thực hiện:
- Đồng chí Phó giám đốc Sở phụ trách công nghiệp, thương mại trực tiếp
chỉ đạo các lĩnh vực liên quan.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý năng lượng.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Thương mại, phòng KHTCTH.
2.6. Nhiệm vụ 6:
“Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1,
phấn đấu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đạt 70%”.
a) Nhiệm vụ cụ thể:
- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND huyện Cao Lộc hướng
dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn tập
trung hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trong đó việc hoàn thiện
hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp gửi Sở Công Thương thẩm định. Chủ trì, phối
hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê
duyệt thành lập cụm công nghiệp Hợp Thành 1 theo quy định tại Điều 12 Nghị
định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
và các văn bản pháp luật liên quan. Thời gian thực hiện: Quý I/2020.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư, UBND huyện Cao Lộc trong công
tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng
theo quy định. Cụ thể: Làm việc với UBND huyện Cao Lộc, Phòng Kinh tế Hạ
tầng huyện Cao Lộc và nhà đầu tư định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có phát
sinh để nắm bắt tình hình thực hiện dự án; tích cực phối hợp với UBND huyện
Cao Lộc theo dõi định kỳ tiến độ thực hiện dự án, kịp thời báo cáo, đề xuất
UBND tỉnh giải pháp thực hiện giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt
bằng đạt 70%. Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2020.
b) Trách nhiệm thực hiện:
- Đồng chí Phó giám đốc phụ trách công nghiệp trực tiếp chỉ đạo.
- Phòng chủ trì tham mưu thực hiện: Quản lý Công nghiệp.
2.7. Nhiệm vụ 7:
“Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, khai
thác khoáng sản, sản xuất điện, vật liệu xây dựng và các cơ sở sản xuất công
nghiệp khác”.
a) Nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động vật liệu nổ
công nghiệp tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, thi công công trình trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Thời gian thực hiện:Tháng 02 ban hành Kế
hoạch; thực hiện kiểm tra, giám sát trong năm 2020.
+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường.
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+ Đơn vị phối hợpthực hiện: Thanh tra Sở.
- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, khai
thác khoáng sản, sản xuất điện, vật liệu xây dựng và các cơ sở sản xuất công
nghiệp khác. Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.
+ Phòng tham mưu thực hiện: Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường, Quản
lý năng lượng, Phòng Quản lý Công nghiệp.
b) Trách nhiệm thực hiện:
Đồng chí Phó giám đốc Sở phụ trách công nghiệp trực tiếp chỉ đạo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ theo Kế hoạch các đồng chí Lãnh đạo Sở chủ động, tập trung
trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng thực
hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu;
Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc theo nhiệm vụ được giao bám sát kế
hoạch, chỉ đạo quyết liệt, phân công công việc cụ thể cho công chức, viên chức
thực hiện. Tích cực phối hợp với các Phòng chuyên môn trong triển khai thực
hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở các vướng mắc, phát sinh vượt
thẩm quyền để được chỉ đạo thực hiện.
2. Giao Phòng KHTCTH theo dõi, tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình
thực hiện Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vụ thuộc Sở;
- Lưu VT, KHTCTH.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Công thương
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 06/02/2020 16:21:05

Phùng Quang Hội

7

8

