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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1447/SCT-KHTCTH

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2019

V/v báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đề
xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện công văn số 4443/VP-TH ngày 28/10/2019 của Văn phòng UBND
tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đề xuất
nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ được giao tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm 2020 như sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương năm 2019; Sở
Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 24/KH-SCT ngày 12/02/2019 để tổ chức
triển khai thực hiện, theo đó phân công rõ trách nhiệm, công tác chỉ đạo, điều hành
của Lãnh đạo Sở với từng nhiệm vụ và tổ chức thực hiện của các phòng chuyên
môn, đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo đúng thời gian và chất lượng. Trong kỳ giao
ban hàng tuần, tháng, quý Lãnh đạo sở đã chỉ đạo, đôn đốc công tác triển khai thực
hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các phòng ban chuyên môn, định hướng giải quyết
các khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG KHÁCH QUAN
TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

1. Tình hình chung
Trong thời gian qua, đặc biệt năm 2019 do tác động của các yếu tố khách
quan của các quan hệ Quốc tế, khu vực và trong nước đã ảnh hưởng đến việc thực
hiện các mục tiêu của ngành trong phát triển sản xuất kinh doanh, sự cạnh tranh
quyết liệt về tổ chức sản xuất và thị trường dẫn đến việc tuân thủ các quy định
trong quản lý của ngành của hệ thống doanh nghiệp và thương nhân phát sinh nhiều
yếu tố phức tạp nhạy cảm, có cả các nguyên nhân tồn tại ngoài tầm quản lý, điều
hành của ngành và địa phương. Bên cạnh đó các vấn đề về ý chí, quyết tâm đầu tư,
công tác quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp là yếu tổ
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quyết định cũng chưa được khẳng định rõ về chiến lược và quyết tâm thực hiện,
việc nắm bắt các quy định yêu cầu theo quy định của pháp luật còn nhiều hạn chế.
Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng chuyên môn của ngành,
đặc biệt là triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Sở Công Thương Lạng Sơn
đã tích cực, chủ động, linh hoạt, có kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết bám sát yêu
cầu nhiệm vụ và tiến độ thực hiện. Tuy nhiên các yếu tố tác động khách quan từ
tình hình chung của các quan hệ quốc tế, của cả nước và thực tiễn phát sinh trên địa
bàn tỉnh đã có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện. Với chức năng nhiệm vụ
được giao, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện tốt về lĩnh vực công tác của
ngành, tuy nhiên để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cần có sự phối hợp đồng
bộ, nhịp nhàng có hiệu quả của các cơ quan liên quan, các cấp chính quyền để giải
quyết các vấn đề thực tiễn.
Với đặc điểm tình hình phát sinh trong năm 2019 và kết quả thực hiện các
nhiệm vụ công tác, đặc biệt các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao, Sở
Công Thương Lạng Sơn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác và trọng tâm
được UBND tỉnh giao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.
2. Các khó khăn, vướng mắc khách quan
2.1. Trong hoạt động xuất nhập khẩu:
- Từ đầu năm 2019 trở lại đây, do phía Trung Quốc tiếp tục siết chặt tiêu
chuẩn về kiểm dịch nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, đặc biệt phía Quảng Tây, Trung
Quốc đã thông qua Điều lệ an toàn thực phẩm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng
Tây, có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2019 nhằm tăng cường quản lý, giám sát chất
lượng đối với sản phẩm nông sản, thực phẩm, trong đó có hàng hóa hoa quả, nông
sản, thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam. Tới thời điểm hiện tại chỉ có 09 loại quả
của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Trung Quốc gồm: Vải, nhãn, thanh long,
chôm chôm, mít, xoài, chuối quả tươi, dưa hấu và gần đây là măng cụt;
- Phía Trung Quốc chỉ cho phép nhập khẩu hàng nông sản qua 3 cửa khẩu tại
tỉnh Lạng Sơn là: Cốc Nam, Tân Thanh, Hữu Nghị, gây nên tình trạng ùn ứ hàng
hoá xuất khẩu tại một số thời điểm trong năm.
2.2.Trong việc thực hiện Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017
của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2030:
- Sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn hạn chế, chỉ
đạo thực hiện thiếu quyết liệt, chưa sát sao, linh hoạt; công tác tuyên truyền phổ
biến nội dung chính sách đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh tại
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các chợ chưa được kịp thời. Công tác chuyển đổi mô hình, quản lý, khai thác và
kinh doanh chợ là nhiệm vụ mới nên các địa phương chưa có nhiều kinh nghiệm
trong thực hiện thẩm định hồ sơ xin chuyển giao chợ, có nơi còn lúng túng trong
công tác định giá tài sản chợ, chuyển giao tài sản chợ, thủ tục đất đai.
- Các nhà đầu tư thực sự có nhu cầu đầu tư kinh doanh khai thác chợ nông
thôn trên địa bàn tỉnh chưa nhiều và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt
động quản lý, khai thác chợ. Do đó, sau khi nhận chuyển giao chợ còn lúng túng
trong việc quản lý, khai thác, hoặc lập dự án đầu tư xây dựng chợ.
2.3. Đối với việc phấn đấu đưa ít nhất một nhà máy thủy điện đi vào hoạt
động trọng năm 2019: Nhà máy thuỷ điện Khánh Khê theo kế hoạch tháng 7/2019
hoàn thành phát điện thương mại, nhưng do thời tiết, mưa lũ diễn biến phức tạp,
một số người dân trên địa bàn còn đòi hỏi quyền lợi liên quan đến đền bù giải
phóng mặt bằng, gây khó khăn cho ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Chủ đầu
tư còn thụ động, chưa quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ theo
cam kết.
2.4. Việc phát triển cụm công nghiệp: Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn
cụ thể về Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ 01/01/2019) của Chính phủ đối với nội
dung cụm công nghiệp, do đó chưa có cơ sở để tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy
hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định.
2.5. Đối với lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp: Do hầu hết tại các mỏ khai
thác đá vôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là không khai thác theo thiết kế đã được phê
duyệt, cho nên nguy cơ tiềm ần xảy ra các hiện tượng như: đá văng xa, tiếng nổ to
gây rung chấn, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư xung quanh. Công tác quản
lý, giám sát gặp khó khăn do địa bàn rộng, bên cạnh đó Doanh nghiệp chưa hoàn
toàn chấp hành đầy đủ các yêu cầu về mặt kỹ thuật trong hoạt động này kiểm soát
đối với các hoạt động này.
III. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Sở Công Thương đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực
thuộc tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019; tập trung
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của
ngành. Kết quả, cơ bản đã hoàn thành tốt 05/06 nhiệm vụ, hoàn thành 01/06 nhiệm
vụ trọng tâm của ngành được phê duyệt theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày
30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, kết quả cụ thể như sau:
1. Nhiệm vụ 1: Triển khai thực hiện tốt, kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả các
quy định, cơ chế quản lý điều hành của Trung ương; chủ động, kịp thời tham mưu,
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đề xuất giải quyết linh hoạt các vấn đề và khó khăn, vướng mắc phát sinh trong
thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu (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. Phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
năm 2019 đạt 5.180 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng 9-10%.
Trong năm 2019, Sở Công Thương đã tích cực, chủ động tham mưu đề xuất
với lãnh đạo UBND tỉnh, giải quyết linh hoạt, có hiệu quả 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. Tham mưu, đề xuất UBND
tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về những khó khăn, vướng mắc trong xuất khẩu nông sản, hoa
quả, trái cây của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, qua đó đề xuất giải pháp
nhằm thúc đẩy xuất khẩu qua địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ động tham mưu báo
cáo UBND tỉnh về tình hình XNK các mặt hàng hoa quả, nông sản và lồng ghép
nội dung kiến nghị các Bộ ngành liên quan tăng cường đàm phán song phương, đưa
các mặt hàng hoa quả nông sản của cả nước, trong đó các hoa quả nông sản chủ lực
của tỉnh (như Thạch đen, Na, Chanh leo...) vào danh sách các mặt hàng được nhập
khẩu vào thị trường Trung Quốc. Thường xuyên nắm tì nh hì nh các mặt hàng xuất
khẩu tại các cửa khẩu, phối hợp, trao đổi, hội đàm với các cơ quan liên quan và chính
quyền thị Bằng Tường (Quảng Tây - Trung Quốc) giải quyết kịp thời những vướng
mắc phát sinh;
Bên cạnh đó thường xuyên khuyến cáo, phối hợp với Sở Công Thương các
tỉnh, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có mặt hàng xuất khẩu qua các cửa khẩu
trên địa bàn để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với
tỉnh hình thị trường, cơ chế quản lý điều hành, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, bến
bãi ...để hạn chế các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động XNK, thương mại biên
giới trên địa bàn tỉnh.
Kết quả dự ước tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 qua địa bàn tỉnh
đạt 4.750 triệu USD, đạt 91% kế hoạch. Trong đó: Xuất khẩu ước đạt 2.550 triệu
USD, đạt 81% kế hoạch, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2018; nhập khẩu ước đạt
2.200 triệu USD, đạt 105,7% kế hoạch, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương ước đạt 137,5 triệu USD,
đạt 100% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.
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Giá trị các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương đã đạt mục tiêu phấn
đấu năm 2019. Giá trị xuất khẩu qua địa bàn năm 2019 chưa đạt theo mục tiêu phấn
đấu do ảnh hưởng trực tiếp của các quan hệ lớn của Quốc tế, quan hệ cung cầu
thị trường và chính sach của Trung Quốc thực hiện chặt chẽ các tiêu chuẩn quản lý
chất lượng và nguồn gốc hàng hoa là nông sản, hoa quả, trái cây nhập khẩu từ Việt
Nam vào Trung Quốc. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, nhất là các
cửa khẩu phụ...
Với kết quả đã đạt được đối với nhiệm vụ này Sở Công Thương tự đánh
giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ 2: 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).
2.1. Đối với Tiêu chí 4: Ngay từ những tháng đầu năm Sở Công Thương
Lạng Sơn đã phối hợp cùng với Công ty điện lực Lạng Sơn rà soát theo kế hoạch số
46/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chương trình
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Ban hành
Văn bản đề nghị UBND các huyện đánh giá nhu cầu đầu tư xây dựng mới nói
chung và đặc biệt là 12 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh năm 2019. Chủ động phối
hợp với các sở, ban, ngành thường xuyên bám sát đị a bàn kiểm tra , đôn đốc, hướng
dẫn, chỉ đạo trực tiếp thực hiện, tháo gỡ những khó khăn , vướng mắc trên đị a bàn
xã, huyện, kịp thời đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư đảm bảo các xã điểm
NTM hàng năm đạt kế hoạch. Riêng đối với xã Hùng Sơn huyện Tràng Định Sở
Công Thương thường xuyên đôn đốc kiểm tra hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đặc biệt
trong công tác thẩm định. UBND huyện đã khẩn trương tập trung nguồn lực để
thực hiện, nhưng do khối lượng thi công lớn, đường đi lại khó khăn cộng với thời
tiết không thuận lợi, UBND huyên Tràng Định đã cam kết quyết tâm hoàn thành
tiêu chí 4 trong năm 2019.
2.2. Đối với Tiêu chí 7: Ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã ban hành
Công văn số 318/SCT-QLTM ngày 28/3/2019 hướng dẫn các huyện thực hiện đánh
giá Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay Sở Công Thương đã hoàn thành công tác thẩm định theo kế hoạch
12/12 xã điểm. Kết quả 12/12 xã đã đạt tiêu chí 4 về điện, đạt tiêu chí 07 về cơ sở
hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 100% mục tiêu kế hoạch đề ra.
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Với kết quả đã đạt được đối với nhiệm vụ này Sở Công Thương tự đánh
giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3. Nhiệm vụ 3: Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, 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, phấn đấu ít nhất đưa một nhà máy thủy điện hoàn thành
và khai thác vận hành trong năm 2019 góp phần gia tăng giá trị sản xuất công
nghiệp.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch số
25/KH-SCT ngày 22/02/2019 của Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế từ
ngày 12/3 - 15/3/2019 các nhà máy thủy điện đang triển khai xây dựng gồm: Dự án
đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Khánh Khê, dự án đầu tư xây dựng nhà máy
Thủy điện Bắc Giang, dự án Thủy điện Bản Nhùng, qua kiểm tra đã đôn đốc các
chủ đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.
- Đối với Nhà máy thuỷ điện Bản Nhùng: Ngày 14/01/2019 Tập đoàn Hải Lý
đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
và phát triển thủy điện Tuấn Anh, với giá trị hợp đồng chuyển nhượng là 105 tỷ
đồng; ngay sau khi được chuyển nhượng, ngày 13/3/2019 Sở Công Thương đã có
công văn số 256/SCT-QLNL tham gia ý kiến thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án
đầu tư Thủy điện Bản Nhùng về đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự và thời
gian hoạt động dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư.
Ngày 13/5/2019 Tập đoàn Hải Lý đã thông báo tái khởi công xây dựng công trình.
Trong tháng 10/2019 Sở Công Thương đã có các văn bản hướng dẫn đối với
Thủy điện Bản Nhùng thực hiện một số nội dung liên quan về kỹ thuật trong quá
trình đầu tư xây dựng và đến nay thuỷ điện Bản Nhùng đang tiển khai thi công theo
đúng tiến độ đề ra. Sở Công Thương tiếp tục có chương trình kiểm tra thực tế tiến
độ nhà máy thuỷ điện Bản Nhùng trong tháng12/2019.
- Đối với tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Vằng Puộc: Ngay từ đầu năm,
Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch và thực hiện kiểm tra, đôn đốc thường
xuyên về tiến độ triển khai xây dựng, hiện nay công trình đang được thực hiện xây
dựng theo tiến độ chủ đầu tư đã cam kết.
- Đối với Dự án thủy điện Bắc Giang: thực hiện thường xuyên đôn đốc và
báo cáo tình hình triển khai thực hiện để có các ý kiến tháo gỡ khó khăn, đề xuất
tháo gỡ các vấn đề vướng mắc liên quan như: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu
tiến, độ thực hiện Dự án; công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Các vấn đề
về vốn vay và thủ tục vay vốn đầu tư xây dựng với ngân hàng của Dự án Thủy
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điện Bắc Giang. Hiện nay Dự án đang được tiếp tục triển khai thực hiện theo cam
kết của chủ đầu tư.
- Đối với nhà máy thuỷ điện Khánh Khê theo kế hoạch tháng 7/2019 hoàn
thành phát điện thương mại, do các khó khăn, vướng mắc khách quan bất khả
kháng trong quá trình thực hiện (thời tiết, mưa lũ diễn biến phức tạp), ảnh hưởng
đến tiến độ thi công. Để đảm bảo thi công đúng tiến độ Sở Công Thương đã ban
hành văn bản số: 912/SCT-QLNL ngày 15/8/2019 yêu cầu Nhà đầu tư đẩy nhanh
tiến độ, báo cáo tiến độ thực hiện đến tháng 12/2019, dự kiến đến hết tháng 12 dự
án sẽ hoàn thành công tác tích nước lòng hồ.
Với kết quả đã đạt được đối với nhiệm vụ này Sở Công Thương tự đánh
giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
4. Nhiệm vụ 4: Tiếp tục phối hợp với các ngành, UBND cấp huyện rà soát
quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn. Thực hiện điều chỉnh,
bổ sung cụm công nghiệp khi không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phối hợp với các ngành, UBND các huyện giải phóng mặt
bằng 02 cụm 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.
4.1. Trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp:
- Sở đã chủ động ban hành công văn số 415/SCT-QLCN ngày 17/4/2019 Về
việc rà soát Quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn gửi UBND các huyện,
UBND Thành phố, theo đó, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, thực hiện rà soát vị trí, địa điểm, diện tích, tên gọi cụm công nghiệp để
gửi Sở Công Thương tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy
hoạch Cụm công nghiệp. Kết quả rà soát, UBND huyện Hữu Lũng đã kiến nghị xin
điều chỉnh CCN thị trấn Hữu Lũng 1 (20 ha) và CCN thị trấn Hữu Lũng 2 (30ha) ra
khỏi quy hoạch và bổ sung 01 CCN tại thôn Sẩy, xã Đồng Tân vào quy hoạch, các
huyện còn lại vẫn giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt.
- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày
28/9/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Cụm công nghiệp thị trấn
Hữu Lũng 2, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (do chủ đầu tư xin ngừng
triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chủ trương của tỉnh điều chỉnh
qui hoạch sang khu dân cư và Thương mại, dịch vụ).
- Đã tích cực hướng dẫn các nhà đầu tư trong việc lập đề xuất 02 dự án đầu
tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với UBND
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huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng và các ngành khảo sát vị trí cụm công nghiệp Hồ
Sơn huyện Hữu Lũng và cụm công nghiệp tại xã Quang Lang huyện Chi Lăng,
tham mưu trình UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch cụm công nghiệp Hữu Lũng 1.
- Đã tích cực hướng dẫn các nhà đầu tư trong việc lập đề xuất 02 dự án đầu
tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với UBND
huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng và các ngành khảo sát vị trí cụm công nghiệp Hồ
Sơn huyện Hữu Lũng và Cụm công nghiệp tại xã Quang Lang huyện Chi Lăng. Đã
ban hành Báo cáo số 84/BC-SCT ngày 20/5/2019 và Báo cáo 90/BC-SCT ngày
30/5/2019 xin ý kiến UBND tỉnh để có cơ sở đề xuất bổ sung quy hoạch cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các bước tiếp
theo, hoàn thiện hồ sơ để bổ sung CCN theo quy định.
Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh
tế xã hội hiện nay là nhu cầu bức thiết. Sở Công Thương đã tham mưu trình UBND
tỉnh xin ý kiến Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công
nghiệp Hữu Lũng 1 nhằm sớm tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư
và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. Tuy nhiên, do thực hiện Luật Quy hoạch
(có hiệu lực từ 01/01/2019), Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết
số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 về giải thích một số điều Luật quy
hoạch, nhưng vẫn phải chờ hướng dẫn của Chính phủ mới thực hiện điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch cụm công nghiệp theo quy định.
Trong thời gian tới, tiếp tục hướng dẫn UBND huyện Hữu Lũng và UBND
các huyện, thành phố hoàn thiện các thủ tục bổ sung quy hoạch, thành lập Cụm
công nghiệp khi có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
4.2. Trong thực hiện các thủ tục thành lập CCN:
Trên cơ sở kết quả phê duyệt chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp
của UBND tỉnh, Sở Công Thương ban hành Công văn số: 879/SCT-QLCN ngày
08/8/2019 hướng dẫn UBND huyện Cao Lộc, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục
Thành lập CCN Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 theo quy định.
Tích cực xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư đi khảo sát vị trí, địa điểm, đồng
thời hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để lập báo cáo đề xuất đầu
tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch và dự kiến quy hoạch
tại các vị trí quỹ đất phát triển khu, cụm công nghiệp theo Quyết định 1229/QĐUBND của UBND tỉnh (với tổng diện tích là 1.763,96 ha tại 02 huyện Hữu Lũng,
Cao Lộc). Thực hiện Thông báo số 666/TB-UBND ngày 15/11/2019 của UBND
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tỉnh. Sở Công Thương ban hành Công văn số 1398/SCT-QLCN và Công văn số
1399/SCT- QLCN trong ngày 29/11/2019 hướng dẫn Công ty cổ phần Vạn Thương
Sài Gòn, Liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh địa ốc Hà Nội - Công
ty cổ phần Lộc Thiên Phú hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập cụm công nghiệp, các
vấn đề có liên quan trình UBND cấp huyện, Sở Công Thương xem xét thẩm định,
trình UBND tỉnh thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.
Tham mưu xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng
hạ tầng cụm công nghiệp tại khu vực xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng tại Báo cáo số
208/BC-SCT ngày 29/11/2019.
Quá trình triển khai, với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở đã chủ động, tích
cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp tốt với các sở, ngành,
UBND cấp huyện trong việc rà soát quỹ đất giành cho phát triển công nghiệp, rà
soát quy hoạch các cụm công nghiệp để đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cụm
công nghiệp theo quy định.
Với kết quả đã đạt được đối với nhiệm vụ này Sở Công Thương tự đánh
giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5. Nhiệm vụ 5: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66/2017/NQHĐND 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 xây mới, cải
tạo 13 chợ, trong đó: Chợ nông thôn là 11 chợ, chợ tại các đô thị là 02 chợ.
Để đảm bảo phấn đấu xây mới, cải tạo 13 chợ, trong đó: Chợ nông thôn là 11
chợ, chợ tại các đô thị là 02 chợ; Sở Công Thương đã chủ động, tích cực triển khai
thực hiện. Trong năm 2019, đã ban hành các văn bản số 947/SCT-QLTM ngày
22/8/2019, Văn bản số 1045/SCT-QLTM ngày 17/9/2019 gửi UBND các huyện,
thành phố. Theo đó, đề nghị và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai
thực hiện tốt chủ trương thu hút nguồn lực xã hội phát triển hệ thống chợ nông thôn
theo chính sách hỗ trợ của tỉnh. Đã trực tiếp tổ chức 05 buổi làm việc với UBND
huyện Bắc Sơn, các xã và các doanh nghiệp, HTX nhận chuyển giao chợ để đôn
đốc và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Ban hành văn bản số 761/SCTQLTM ngày 10/7/2019 đề nghị UBND huyện Bắc Sơn quan tâm, quyết liệt chỉ đạo
cơ quan chuyên môn, chủ động, linh hoạt tham mưu đề xuất các giải pháp để giải
quyết các vướng mắc phát sinh thực tế theo thẩm quyền; các vấn đề vướng mắc về
tài chính, tài sản, đất đai, người lao động,… để đảm bảo công tác chuyển giao chợ
cho doanh nghiệp, HTX quản lý, khai thác kinh doanh. Sở Công Thương đã có văn
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bản gửi các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu khảo sát tiếp nhận quản lý các chợ
trên địa bàn để giới thiệu về các cơ chế chính sách, tình hình chuyển đổi mô hình
quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn1, đồng thời giới thiệu các Nhà đầu tư
đến khảo sát các chợ trên địa bàn các huyện, thành phố.
Trong công tác tuyên truyền, Sở Công Thương đã đẩy mạnh công tác tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện đăng tải tin bài trên
Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, Trang thương mại điện tử. Hiện nay,
đang phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện 01 chuyên mục phát
sóng về chuyên đề hỗ trợ xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
a) Đối với chợ nông thôn:
Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo Quy hoạch phát triển
mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 sẽ thực hiện xây mới, cái
tạo, nâng cấp 38 chợ nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới (cả giai đoạn 2018-2030).
Kết quả giai đoạn 2018-2019, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh giao
14 chợ xã nông thôn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác và đầu tư
xây dựng (chiếm 36,8% kế hoạch).
- Đối với 03 chợ (Chợ Liên hội Phai Khang, xã Vân Mộng, huyện Văn Quan;
Chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan; Chợ Bãi, xã Yên Phúc, huyện Văn
Quan): Nhà đầu tư được giao quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn
thành xong việc đầu tư xây mới Chợ Liên hội Phai Khang, xã Vân Mộng, huyện
Văn Quan; hoàn thành xong việc sửa chữa, cải tạo đối với Chợ Ba Xã, xã Tân
Đoàn, huyện Văn Quan và Chợ Bãi, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan để đảm bảo
chợ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Hiện nay, đang thực hiện các thủ tục theo
quy định để hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo Nghị
quyết số 66/NQ-HĐND.
- Sau khi có Quyết định chuyển giao Chợ Long Thịnh, xã Quốc Khánh,
huyện Tràng Định cho hợp tác xã quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng; dự án đã
được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số
1667/QĐ-UBND ngày 28/8/2019.
- UBND tỉnh đã giao 10/11 chợ xã của huyện Bắc Sơn cho 03 Doanh nghiệp,
02 Hợp tác xã quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng: Hoàn thành xong thủ tục định
giá tài sản chợ xã Vũ Lăng và đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số
2324/QĐ-UBND ngày 29/11/2019; hoàn thành thủ tục định giá tài sản chợ xã Vũ
1

Công văn số 380/SCT-QLTM ngày 12/4/2018 gửi Hợp tác xã Phú Cường; Công văn số 647/SCT-QLTM ngày
14/6/2019 gửi Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam
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Sơn. Đối với 08 chợ xã (Tân Tri, Chiến Thắng, Vũ Lễ, Tân Thành, Nhất Hòa, Nhất
Tiến, Trấn Yên, Hưng Vũ huyện bắc sơn): do trong quá trình thực hiện các bước
chuyển giao do vướng các thủ tục về đất đai và định giá tài sản thuộc các lĩnh vực
của các quan chuyên môn của tỉnh (Sở Công Thương đã chủ động bàn bạc, làm
việc và đề nghị tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc), đến nay vẫn chưa hoàn thành
việc chuyển giao các chợ để doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý và đầu tư xây dựng.
Hiện nay, UBND huyện Bắc Sơn đang chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện đo
đạc lại toàn bộ diện tích đất chợ để từng bước tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn
về thủ tục đất đai trong quá trình thực hiện.
b) Đối với 02 chợ tại các đô thị:
Trong năm 2019 Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh giao Chợ
trung tâm thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn cho Công ty cổ phần Tiến Triển 3 khai
thác, quản lý và đầu tư xây dựng. Hiện nay, chợ đã hoàn thành việc đầu tư xây
dựng và đi vào hoạt động, đã được UBND tỉnh phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp
khu vực và sử dụng địa điểm kinh doanh tại Chợ Trung tâm thị trấn Bắc Sơn,
huyện Bắc Sơn (Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn).
Tham mưu cho UBND tỉnh giao chợ thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
cho Hợp tác xã Thương mại Việt Phương quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng 2.
Hiện nay, đã thực hiện xong thủ tục định giá tài sản chợ (Quyết định số 2245/QĐUBND ngày 01/8/2019 về việc phê duyệt giá trị tài sản còn lại trên đất chợ Thất
Khê, huyện Tràng Định).
Với kết quả đã đạt được đối với nhiệm vụ này Sở Công Thương tự đánh
giá: Hoàn thành nhiệm vụ.
6. Nhiệm vụ 6: Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành chức
năng liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động sử dụng vật liệu nổ công
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các địa bàn có mỏ gần dân, có tình hình an
ninh trật tự phức tạp, dễ phát sinh khiếu kiện. Cụ thể: Trên địa bàn huyện Cao Lộc
giám sát từ 2 - 3 đơn vị, huyện Chi Lăng giám sát 1 - 2 đơn vị, huyện Hữu Lũng
giám sát 3 - 4 đơn vị.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 04/5/2019 Sở Công Thương đã xây
dựng Kế hoạch số 40/KH-SCT về việc 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
2

Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Về việc giao chợ thị trấn Thất Khê, huyện Tràng
Định, cho Hợp tác xã Thương mại Việt Phương quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng
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trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 nhằm mục đích chấn chỉnh hoạt động vật liệu
nổ công nghiệp, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã thực
hiện việc kiểm tra, giám sát được 09 đơn vị trên địa bàn tỉnh, cơ bản đã hoàn thành
nhiệm vụ đề ra, cụ thể: Huyện Cao Lộc: 02; Huyện Hữu Lũng: 03; Huyện Bắc
Sơn: 01; Huyện Văn Quan: 01; Huyện Chi Lăng: 01; Huyện Lộc Bình: 01;
Ngoài ra còn thực hiện giám sát tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp 01 cuộc;
giám sát 01 cuộc với 10 vụ nổ tại dự án Bến xe xuất nhập khẩu Tân Thanh, huyện
Văn Lãng; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành theo quyết định số 2029/QĐ-UBND
ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra việc chấp hành các quy định
pháp luật trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với 10 đơn vị.
Qua công tác kiểm tra, giám sát, cơ bản các đơn vị đã nắm vững hơn các
quy định của pháp luật về VLNCN như: các căn cứ pháp lý, quy trình bảo quản,
vận chuyển, cách ghi hồ sơ đến quy trình thực tế nổ mìn tại khai trường. Đồng thời
qua đó cũng chứng minh được những ảnh hưởng thực tế của việc nổ mìn tác động
đến môi trường xung quanh, từ đó rút ra kinh nghiệm thực tế, góp phần nâng cao
hiệu quả trong quá trình hoạt động sử dụng VLNCN khai thác khoáng sản. Công
tác quản lý và giám sát về cơ bản đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức, quy
trình kỹ thuật, hoạt động thực tế tại các cơ sở có sử dụng VLNCN
Với kết quả đã đạt được đối với nhiệm vụ này Sở Công Thương tự đánh
giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

Trong triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2020, Sở Công Thương đề xuất các
nhiệm vụ cụ thể sau:
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 XNK tiếp tục ổn định và
tăng trường, 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.
2. Trên cơ sở khi có các văn bản của Chính phủ, Bộ Công Thương hướng
dẫn thực hiện Luật quy hoạch, tiếp tục hướng dẫn UBND cấp huyện lập hồ sơ Điều
chỉnh, bổ sung từ 01 đến 02 cụm công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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3. 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.
4. 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 năm 2020 của
tỉnh (tiêu chí 4 về điện và tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn).
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đề xuất
nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2020 của Sở Công Thương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng QLXNK, QLNL,
QLCN, KT&ATMT, VP;QLTM;
- Lưu VT, KHTCTH.
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