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KẾ HOẠCH 

Triển khai xây dựng nội dung Quy hoạch ngành Công Thương tích hợp 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Mục đích 

Tổ chức rà soát, tổng hợp xây dựng các nội dung Quy hoạch ngành Công 

Thương đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả và tính 

khả thi cao. Xác định rõ nội dung trọng tâm, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, 

thời gian thực hiện cụ thể cho các phòng, đơn vị có liên quan chủ động triển 

khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra theo lĩnh vực quản lý, nhằm thống 

nhất từ nhận thức đến hành động trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng 

các nội dung Quy hoạch ngành Công Thương đề xuất tích hợp vào quy hoạch 

tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện xây dựng các nội dung Quy hoạch ngành Công 

Thương phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời 

gian. Các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, khả thi, xác định rõ tiến 

độ thực hiện, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình 

thực tế của tỉnh để tổ chức, thực hiện đạt kết quả các nội dung Kế hoạch. 

Các phòng, đơn vị liên quan xác định nhiệm vụ xây dựng các nội dung 

Quy hoạch ngành Công Thương tích hợp vào Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng 

tâm của Sở cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo thời gian quy định. 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Nhiệm vụ chung 

1.1. Tổ công tác theo Quyết định số 110/QĐ-SCT ngày 06/8/2020 của Sở 

Công Thương giúp Giám đốc Sở chỉ đạo triển khai xây dựng nội dung quy 

hoạch ngành Công Thương tích hợp Quy hoạch tỉnh. Tổ giúp việc có nhiệm vụ 

giúp Tổ công tác xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch, các nội dung công 



2 

 

 

việc liên quan trực tiếp đến việc xây dựng các nội dung thuộc lĩnh vực ngành 

Công Thương đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. 

1.2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nghiệm nghiên cứu, xây dựng 

các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu, xây dựng các nội dung đề 

xuất được phân công; phối hợp cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu 

phục vụ việc tổ chức xây dựng nội dung quy hoạch ngành Công Thương tích 

hợp Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên 

môn đối với các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Phòng Quản lý công nghiệp 

Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng 

về lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và đề xuất nội dung tích hợp trong 

Quy hoạch tỉnh: Phương án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

2.2. Phòng Quản lý năng lượng 

Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực trạng mạng lưới cấp điện trên địa 

bàn tỉnh và đề xuất nội dung tích hợp trong Quy hoạch tỉnh: Phương án phát triển 

mạng lưới cấp điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050.  

2.3. Phòng Quản lý thương mại 

Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng 

về lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu; tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan 

đến lĩnh vực quản lý. 

2.4. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chủ trì, tham mưu tổng hợp xây dựng báo 

cáo nội dung Quy hoạch ngành Công Thương tích hợp Quy hoạch tỉnh Lạng 

Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định kỳ báo cáo tiến độ theo 

yêu cầu của Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh. 

(Đề cương gợi ý chi tiết tại Phụ lục: Phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch 

này). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ theo Kế hoạch này, Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở cần xác 

định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển 

khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chủ động đề xuất các 

nội dung thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo tiến độ và chất lượng.  

2. Tiến độ thực hiện  

2.1 Các phòng: Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, Quản lý 

thương mại: 
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 - Chuẩn bị các số liệu, thông tin theo các nội dung giao tại Phụ lục kèm 

theo Kế hoạch này; phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành đề cương chi tiết các 

nội dung theo nhiệm vụ được phân công nêu trên gửi về phòng Kế hoạch - Tổng 

hợp trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp trình Lãnh đạo Sở; 

 - Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án quy hoạch ngành theo 

nhiệm vụ được phân công nêu trên gửi Phòng Kế hoạch – Tổng hợp để tổng hợp 

gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4/2021; 

 - Báo cáo tiến độ các nhiệm vụ được giao định kỳ hàng tuần trước 15h00 

ngày thứ sáu mỗi tuần hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Sở gửi 

về Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. 

 2.2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp 

 Đôn đốc các phòng: Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, Quản lý 

thương mại thực hiện các nhiệm vụ và chế độ báo cáo đảm bảo tiến độ đề ra; 

tham mưu lãnh đạo Sở giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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