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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 31/8/2020 

 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai thực hiện Kết luận số 1364-KL/TU ngày 07/7/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 

25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Kết luận số 65-

KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc. Sở Công 

Thương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 1364-KL/TU gắn 

với Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt 

Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

bền vững kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030 phù hợp với thực tiễn để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết 

thực trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, chương 

trình, chính sách cụ thể thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công liên quan 

đến công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Sở, các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc và Phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện trong việc tổ chức triển khai 

thực hiện các chương trình, chính sách, dự án, đề án liên quan đến công tác dân 

tộc, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước.  

- Phân công rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị; tăng cường trách 

nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 

1364-KL/TU, gắn với việc đánh giá kết quả công tác hằng năm và phải xác định 

đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý năng lượng 
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Chủ trì tham mưu phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ điện bảo 

đảm các hộ gia đình người dân tộc thiểu số được sử dụng điện phục vụ đời sống 

và phát triển sản xuất. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Chương trình 

sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 

19/4/2016 của UBND tỉnh tại các huyện, thành phố trong tỉnh, nhằm nâng cao 

chất lượng công tác giáo dục và đào tạo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

2. Phòng Quản lý thương mại  

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển các chợ 

xã và các chợ trung tâm cụm xã vùng đặc biệt khó khăn, biên giới thuộc Chương 

trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 

theo Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 

Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-

XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; 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; Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 “Quy định chính 

sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2018-2030”; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND 

tỉnh  về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 25/2018/QĐ-

UBND.  

- Chủ trì, tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước trong  thực 

hiện các chương trình, đề án xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tiêu thụ 

sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN. 

3. Phòng Quản lý công nghiệp 

Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển làng nghề truyền thống ở vùng dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong triển 

khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương và quốc gia, hỗ trợ chuyển 

giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế 

biến nông lâm sản. 

4. Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại  

- Thông qua Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo 

Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh, các đề án 

khuyến công địa phương và quốc gia, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến nông lâm sản; thay 

thế đèn chiếu sáng thông thường bằng đèn Led hoặc bóng đèn Led hiệu suất cao, 

tiết kiệm năng lượng tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ở các cấp 

học tại các huyện, thành phố trong tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo 

dục và đào tạo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  
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- Triển khai thực hiện các chương trình, đề án xúc tiến thương mại, mở 

rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN sau khi được cấp 

thẩm quyền phê duyệt. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm triển khai nội dung Kế 

hoạch này tới toàn thể CBCCVC, người lao động của phòng, ban, đơn vị mình. 

Lựa chọn các nội dung và hình thức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại 

cơ quan, đơn vị để công tác triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả thiết 

thực. 

2. Giao Phòng Kế hoạch-Tổng hợp thường xuyên đôn đốc các phòng, ban, 

đơn vị thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh 

đạo Sở và các cơ quan chức năng định kỳ, đột xuất theo yêu cầu công tác. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 

31/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Kết luận số 1364-

KL/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực 

hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân 

tộc của Sở Công Thương, đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, KHTH.  
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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