
 
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-SCT Lạng Sơn, ngày         tháng 4 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp  

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn, về thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND 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 Quyết định số 175/QĐ-SCT ngày 17/12/2019 của Giám đốc Sở 

Công Thương, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Thực hiện nội dung Công văn số 305/UBND-KTN ngày 31/3/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc chấp thuận điều chỉnh nội dung và kinh phí thực 

hiện năm 2020 tại Kế hoạch số 93/KH-UBND, 

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch 

hơn trong công nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nội dung cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn 

(SXSH) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm 

môi trường; bảo vệ sức khỏe con người, đảm bảo sản xuất phát triển bền vững. 

2. Yêu cầu 

- Việc thực hiện các hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 

2020 phải bám sát đối tượng và mục tiêu theo nội dung tại Kế hoạch số 93/KH-

UBND và Công văn số 305/UBND-KTN ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn, về việc chấp thuận điều chỉnh nội dung và kinh phí thực hiện năm 2020 tại 

Kế hoạch số 93/KH-UBND. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, dễ 

nhận biết, dễ tiếp thu để lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp sản xuất 

công nghiệp về mục đích, ý nghĩa của hoạt động SXSH. 
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- Thực hiện việc quản lý và sử dụng kinh phí được giao phải đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả và tuân thủ các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 

221/TTLT-BTC-BCT ngày 25/12/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương và 

các quy định hiện hiện hành về quản lý, sử dụng kinh phí. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp 

1.1. Treo phướn, băng rôn tuyên truyền 

Tuyên truyền, nâng cao nhận nhức về SXSH trong công nghiệp qua hình 

thức treo phướn; băng rôn với các nội dung: (1) Sản xuất sạch hơn là việc áp 

dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào quá trình sản 

xuất, sản phẩm và dịch vụ; (2) Áp dụng sản xuất sạch hơn là tiết kiệm chi phí, 

tăng lợi nhuận, giảm ô nhiễm môi trường; (3) Áp dụng sản xuất sạch hơn là tiết 

kiệm năng lượng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm khẳng định uy tín 

doanh nghiệp; (4) Áp dụng sản xuất sạch hơn là cải thiện môi trường làm việc 

cho người lao động, cải thiện hình ảnh công ty; (5) Áp dụng sản xuất sạch hơn là 

tuân thủ tốt hơn các quy định về môi trường; (6) Sản xuất sạch hơn là tránh ô 

nhiễm bằng cách sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu và năng lượng một cách có 

hiệu quả nhất; (7) Sản xuất sạch hơn – Biện pháp tất yếu để phát triển bền vững; 

(8) Sản xuất sạch hơn - Hướng tới nền công nghiệp xanh… 

- Số lượng:  

+ Băng rôn: 20 cái 

+ Phướn: 80 cái 

- Khu vực treo: Tại các trục đường trung tâm của các huyện và thành phố 

Lạng Sơn; ưu tiên triển khai tại các huyện, khu vực tập trung nhiều doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp (cụm công nghiệp Địa phương số 2, Khu công 

nghiệp Đồng Bành, Thị trấn Na Dương - huyện Lộc Bình, xã Hồng Phong – 

huyện Cao Lộc; huyện Hữu Lũng…). 

- Quy cách:  

+ Băng rôn 0,8m x 8m (±20%) x 2 mặt; chất liệu: Vải đỏ, chữ đề can hoặc 

in bạt Hiflex. 

+ Phướn: 0,8m x 2m; chất liệu: In bạt Hiflex, khung sắt 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020 

1.2. Xây dựng và phát hành phóng sự về hiệu quả áp dụng SXSH trong 

công nghiệp 

Xây dựng phóng sự và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Lạng Sơn 

- Nội dung: Tuyên truyền về các chính sách SXSH trong công nghiệp; mô 

hình điển hình tiên tiến đã áp dụng SXSH; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 

Chiến lược SXSH giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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- Thể loại: Phóng sự truyền hình 

- Số lượng: 02 phóng sự; 

- Thời lượng: Mỗi phóng sự  từ 10 - 15 phút 

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2020. 

2. Hỗ trợ đánh giá SXSH cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 

- Nội dung: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, năng lực các doanh 

nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp, thực hiện lựa chọn doanh nghiệp để hỗ 

trợ đánh giá SXSH; đề xuất các giải pháp, bố trí nguồn lực để triển khai khắc 

phục những hạn chế trong việc sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng 

trong quá trình sản xuất, phù hợp với điều kiện đơn vị. 

- Số lượng: 02 doanh nghiệp  

- Đối tượng hỗ trợ: Lựa chọn trong số các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh than; đá vật liệu xây dựng; sản xuất xi măng; chế biến gỗ…. 

- Hình thức thực hiện đánh giá: Phối hợp, thuê đơn vị tư vấn có đủ năng 

lực, uy tín và kinh nghiệm triển khai; cử công chức, viên chức phụ trách của Sở 

Công Thương, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại cùng tham gia 

hoạt động để học tập kinh nghiệm. 

- Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

- Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2020 (60 ngày). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện theo phân bổ tại Quyết định số 2556/QĐ-

UBND ngày 12/12/2019 của UBND 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; Văn 

bản số 305/UBND-KTN ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc 

chấp thuận điều chỉnh nội dung và kinh phí thực hiện năm 2020 tại Kế hoạch số 

93/KH-UBND.  

(Có Phụ lục nhiệm vụ và dự toán chi tiết kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Quản lý công nghiệp chủ trì phối hợp với Văn phòng, 

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị, đề xuất nội 

dung chi tiết tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung kế hoạch này; kết thúc 

nhiệm vụ, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương kết quả triển khai thực hiện 

(năm/giai đoạn). 

2. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại cử viên chức tham gia 

thực hiện hoạt động đánh giá, hội đồng nghiệm thu và các nội dung liên quan 

khác;  
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3. Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp phối hợp tham 

mưu lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực 

hiện các nội dung của kế hoạch; theo dõi, thực hiện thanh quyết toán đảm bảo 

theo đúng quy định hiện hành về quản lý, sử dụng kinh phí được giao. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh, vướng mắc đề nghị các 

phòng, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Công Thương Lạng Sơn (qua Phòng 

Quản lý công nghiệp) để trao đổi, thống nhất giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: Văn phòng,  

KHTCTH, KTATMT; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu VT, QLCN(LĐ).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Phùng Quang Hội 
 

 

 

p/h 
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