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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02,
nhiệm vụ giải pháp tháng 3 năm 2021
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Ban hành kế hoạch số 05/KH-SCT ngày 15/01/2021 về triển khai công
tác bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021; Kế hoạch số 09/KH-SCT ngày 21/01/2021 về khảo sát, kiểm tra
thị trường và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 103/SCT-QLTM ngày 25/01/2021 gửi các cơ
quan, đơn vị liên quan về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị
trường đối với mặt hàng thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Thực hiện công tác bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2020 và dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021, đã tham mưu Sở lựa chọn một số doanh nghiệp có
năng lực kinh doanh tốt, mạng lưới phân phối rộng, thị phần kinh doanh lớn
tham gia chương trình bình ổn và tham mưu trình UBND tỉnh cho 05 doanh
nghiệp vay vốn không tính lãi với tổng số tiền là 35.000 triệu đồng (Ba mươi
lăm tỷ đồng). Thời hạn tạm ứng đối với doanh nghiệp thực hiện bình ổn mặt
hàng vật tư nông nghiệp và giống cây trồng là 06 tháng; đối với doanh nghiệp
thực hiện bình ổn mặt hàng tiêu dùng thiết yếu là 04 tháng từ ngày được cấp
kinh phí (Theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Lạng Sơn). Ban hành Công văn số 69/SCT-QLTM ngày
15/01/2020 gửi các doanh nghiệp về việc yêu cầu triển khai thực hiện Chương
trình bình ổn thị trường, dịp Tết Nguyên đãn Tân Sửu năm 2021. Thành lập
đoàn khảo sát, kiểm tra thị trường, công tác an toàn thực phẩm và công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ của 05 huyện Chi Lăng, Hữu
Lũng, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia và thành phố Lạng Sơn (chợ Bờ Sông
và chợ Giếng Vuông) vào các ngày 26, 29 tháng 01 và ngày 02, 08 tháng 02
năm 2021; đồng thời cử cán bộ thường xuyên khảo sát tình hình cung – cầu,
giá cả thị trường trong những ngày trước, trong và sau Tết. Tiếp tục chủ động,
phối hợp với các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình quản lý, hoạt động của
doanh nghiệp trong hoạt động XNK tại các cửa khẩu; các thay đổi về chính
sách, điều hành của hoạt động XNK, thương mại biên giới của Trung Quốc,
những biến động bất thường, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan,
tham mưu, đề xuất thực hiện các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động
xuất nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; thương mại biên giới tạo môi trường thuận
lợi, thông thoáng, linh hoạt đối với hoạt động của doanh nghiệp và phối hợp
thu hút thêm các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh qua địa bàn tỉnh Lạng
Sơn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan, các cơ quan, đơn vị liên
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quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của TTCP tại văn bản số 808/VPCP-KTTH ngày
05/02/2020 về hoạt động XNK, vận chuyển hàng hóa qua biên giới; Công văn
số 95/XNK-NS ngày 05/02/2020 của Cục XNK - BCT về việc cập nhật thông
tin về XNK, vận chuyển hàng hóa qua biên giới đất liền. Phối hợp với các đơn
vị liên quan cập nhật tình hình XNK trước và trong dịp Tết Nguyên đán.
- Kết quả giải quyết yêu cầu của tổ chức công dân theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông từ 01/02/2021 đến ngày 18/02/2021: Tổng số hồ sơ đã tiếp
nhận: 258 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 258 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đang
giải quyết: 0 hồ sơ; Hồ sơ trễ hạn: 0 hồ sơ. Trong đó, nộp trực tiếp 01 hồ sơ
(0,3%), nộp qua dịch vụ công trực tuyến 257 hồ sơ (99,7%) . Lũy kế từ đầu
năm tiếp nhận 863 hồ sơ, đã giải quyết 863 hồ sơ, 100% đúng và trước hẹn.
- Báo cáo UBND tỉnh bổ sung, làm rõ cơ sở pháp lý kiến nghị bổ sung
cụm công nghiệp Hòa Sơn vào Quy hoạch các cụm công nghiệp tỉnh. Trình
UBND tỉnh dự thảo báo cáo cung cấp thông tin về các trung tâm thương mại,
siêu thị, chợ trên địa bàn gửi Bộ Công Thương để triển khai thực hiện Bản đồ
chung sống an toàn với Covid-19 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Ban hành Công văn số 83 /SCTQLCN ngày 19/01/2021 về việc tham gia ý kiến thẩm định đề xuất điều chỉnh
Dự án Lò vôi công nghiệp và sản xuất chế biến CaO, Ca(OH) 2, CaCO3; Công
văn số 120 /SCT-QLCN ngày 28/01/2021 về việc thực hiện Kế hoạch phối hợp
kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn năm 2021; Công văn số 119/SCT- QLCN ngày 27/01/2021 về việc phối
hợp cung cấp thông tin tình hình thực hiện dự án đầu tư; Công văn số 197
/SCT-QLCN ngày 19/02/2021 về việc ý kiến thẩm định đề xuất điều chỉnh Dự
án đầu tư khai thác cát, sỏi làm VLXD thông thường tại mỏ Nhật Tiến 1, xã
Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
- Ban hành công văn gửi UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện
lực Lạng Sơn thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện trên lưới điện phân phối.
Công văn gửi Hợp tác xã Đồng Tâm lập Hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy điện rác
Lạng Sơn tại huyện Cao Lộc. Công văn gửi Sở Tài chính bổ sung văn bản gốc
và thống nhất số liệu giá trị quyết toán hồ sơ các công trình điện được đầu tư
bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số
41/2017/QD-TTg (đợt 2). Báo cáo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công
nghiệp về hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện năm 2019 - đầu mùa lũ
năm 2020. Công văn gửi Công ty cổ phần Công nghệ cao Thủy khí Việt Nam
cung cấp Hồ sơ năng lực và Hồ sơ đề xuất nghiên cứu khảo sát đo gió tại 4
huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và Chi Lăng để lập dự án điện gió trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Công văn gửi các Công ty Điện lực Lạng Sơn, Nhiệt
điện Na Dương-TKV, Cổ phần Thủy điện Sử Pán 1, Cổ phần Thủy điện Bắc
Khê 1, TNHH MTV Thủy điện Bản Quyền, Cổ phần Thủy điện Cấm Sơn, Cổ
phần Thủy điện Khánh Khê lâ ̣p phương án, kế hoa ̣ch và báo cáo tình hình cấp
điện trước, trong và sau Tế t Nguyên đán Tân Sửu 2021. Công văn gửi Công ty
Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn lập báo cáo đánh giá tác động môi
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trườngcủa dự án Thủy điện Tràng Định 2, xã Đào Viên, huyện Tràng Định.
Công văn gửi Công ty Điện lực Lạng Sơn phối hợp rà soát số liệu về điện trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công
nghiệp báo cáo công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ đường ống áp lực các nhà
máy thủy điện. Thẩm định TKBVTC và dự toán công trình: Di chuyển đường
điện 35kV, 22kV, 0,4kV, để GPMB dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B
(đoạn Km3+700 đến Km 18).
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI
TRÊN ĐỊA BÀN

1. Tình hình sản xuất công nghiệp
Trong tháng 02 năm 2021 sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục ổn
định và tăng trưởng. Ước hết tháng 02 sản lượng một số sản phẩm cụ thể như
sau: Điện sản xuất: 133,2 TrKwh, đạt 14,6 % so với kế hoạch, tăng 2,5% so
với cùng kỳ. Điện thương phẩm: 123,8 TrKwh, đạt 14,3 % so với kế hoạch,
tăng 9,5% so với cùng kỳ. Xi măng: 117 nghìn tấn, đạt 10,7 % so với kế hoạch,
tăng 16,8 % với cùng kỳ; Gạch các loại: 36 triệu viên, đạt 14,9 % so với kế
hoạch, tăng 2,9% so với cùng kỳ; Đá các loại: 596 nghìn m 3, đạt 14,6 % so với
kế hoạch, tăng 7,4% so với cùng kỳ; Nước máy: 1.530 nghìn m 3, đạt 15,5% kế
hoạch; tăng 1,3% so với cùng kỳ; Bột đá mài: 1.074 tấn, đạt 14,9% so với kế
hoạch, tăng 19,6 % so với cùng kỳ; Gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng: 20
nghìn m3, đạt 14,8 % so với kế hoạch, bằng 100 % so với cùng kỳ; Nhựa
thông và các sản phẩm từ nhựa thông: 900 tấn, đạt 7,5% kế hoạch; tăng 80 %
so với cùng kỳ; Muối công nghiệp: 70 tấn, đạt 6,7 % kế hoạch; tăng 75% so
với cùng kỳ; Hợp Kim và hợp chất kim chất kim loại: 100 tấn, đạt 14% so với
kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ.
Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp trên địa bàn đang dần ổn định,
tình hình sản xuất kinh doanh ngày càng tiến triển hơn, nhiều phương thức sản
xuất, trao đổi được đưa ra có hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng
chống dịch bệnh vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Tình hình hoạt động thương mại
2.1. Thương mại biên giới
Đầu tháng 02/2021 là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, lượng hàng hóa
XNK tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày tại
đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài xuất hơn 250 xe nông sản, chủ yếu là
Thanh Long, Dưa hấu, Mít... Các cửa khẩu chính thức nghỉ Tết từ ngày 11/02
đến ngày 17/02/2021 (tức từ ngày 30 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết) và thông
quan bình thường từ ngày 18/02/2021 (tức mùng 7 Tết). Các lực lượng chức
năng tại cửa khẩu ở cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đã chủ động tăng thời
gian làm việc, phối hợp điều tiết, phân luồng phương tiện vận tải, đảm bảo hoạt
động thông quan diễn ra thuận lợi, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu
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vực ngoài cửa khẩu. Ngoài ra, hai Bên đã tích cực phối hợp giải quyết các xe
hàng còn tồn tại bãi ở cửa khẩu phía Tân Thanh (Việt Nam) và Pò Chài (Trung
Quốc).
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn trong tháng 02/2021 ước
đạt 240 triệu USD, lũy kế 02 tháng đạt 530 triệu USD, đạt 17,2% kế hoạch,
tăng 65,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó:
- Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 ước đạt 60 triệu USD, lũy kế 02 tháng
đạt 180 triệu USD, đạt 13,4% kế hoạch, tăng 12,5% so với CK;
- Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 02 ước đạt 180 triệu USD, lũy kế 02
tháng đạt 350 triệu USD, đạt 20,1% kế hoạch, tăng 18,8% so với CK.
- Hàng xuất khẩu địa phương trong tháng ước đạt 8 triệu USD, lũy kế 02
tháng đạt 17 triệu USD, đạt 13,1% kế hoạch, tăng 21,4% so với CK.
2.2. Thị trường nội địa
Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng vẫn được duy
trì ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hóa,
các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã chủ
động tăng lượng cung ứng hàng hóa để phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong
thời điểm Tết Nguyên đán.
Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tháng 02 ước đạt: 1.960 tỷ
VND, lũy kế đến hết tháng 02 ước đạt 3.826 tỷ VND1 đạt 17,2% kế hoạch,
bằng 150,8% so với cùng kỳ do vào tháng tết nên nhu cầu tiêu dùng tăng.
3. Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại
- Hoàn thiện dự thảo Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2021-2025. Tham mưu lãnh đạo Trung tâm ban hành Quyết định
thành lập Ban quản lý đề án khuyến công năm 2021. Phối hợp với các đơn vị
thụ hưởng và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố
Xây dựng kế hoạch, thống nhất các phương án tổ chức triển khai các đề án
khuyến công năm 2021.
- Xây dựng nội dung và dự toán chi tiết thực hiện chương trình sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình Sở
Công Thương phê duyệt. Tìm và ký kết các hợp đồng tư vấn tăng nguồn thu
cho đơn vị. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Lạng Sơn
tổ chức “ Chợ hoa, cây cảnh xuân Tân Sửu 2021” từ ngày 05-11/02/2021.
Đăng tin bài lên Trang thông tin điện tử tổng hợp tại địa chỉ
www.langsontrade.vn. Số lượng tin bài: 20 tin chủ yếu về thông tin Hội chợ
triển lãm, hội nghị, hội thảo. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và thưc̣ hiê ̣n Chuyên
1

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tháng 1 đạt 1866 tỷ VND
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mu ̣c Công nghiê ̣p – Thương ma ̣i Xứ La ̣ng năm 2021. Tổ chức lựa chọn nhà
thầu thực hiện duy trì và phát triể n Trang thông tin điện tử tổng hợp tại địa chỉ
www.langsontrade.vn (câ ̣p nhâ ̣t thông tin, nô ̣i dung.
III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3/2021

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chương trình công
tác trọng tâm 2021, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm giao theo Quyết định số
382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Hoàn thiện “Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26NQ/TU, ngày 22/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 và Kết
luận số 105-KL/TU ngày 13/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 22/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lạng
Sơn” trình làm phiên họp tháng 3 của UBND tỉnh, để xem xét trình Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ.
3. Hoàn thành báo cáo tổng hợp quyết toán kinh phí nhà nước cấp 2020;
xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức và triển khai thực hiện các đề án khuyến
công, các chương trình xúc tiến thương mại, kế hoạch tổ chức tuyên truyền sản
xuất sạch hơn, chương trình thương mại điện tử theo kế hoạch 2021.
4. Tích cực theo dõi sát tình hình cung cầu thị trường; kiểm tra, nắm
thông tin tình hình giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh
đối với các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng và các mặt hàng thiết bị y tế phòng
dịch như: khẩu trang, các loại nước rửa tay sát trùng... Tiếp tục phối hợp kiểm
tra, giám sát công tác VSATTP. Tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với các doanh
nghiệp có hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn.
5. Đẩy mạnh công tác cải các hành chính, đặc biệt là công tác cải cách
thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách
nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
6. Tham mưu, đề xuất giải quyết linh hoạt 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.
7. Tiếp tục chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung về xây
dựng nông thôn mới đối với tiêu chí 4, tiêu chí 7. Phối hợp với các đơn vị liên
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quan kiểm tra rà soát thực tế các xã điểm xây dựng NTM năm 2021, tổng hợp
đề xuất báo cáo UBND tỉnh.
8.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66/2017/NQHĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 25/2018/QĐUBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về chính sách hỗ trợ đầu tư
xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030.
9. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, phòng kinh tế thành phối,
phòng kinh tế và hạ tầng các huyện nắm tình hình hoạt động của các doanh
nghiệp công nghiệp thương mại trên địa bàn (bao gồm cả các doanh nghiệp
mới thành lập trong năm).
(Có biểu chi tiết kèm theo)
Trên đây là những nội dung chính về tình hình thực hiện công tác quản
lý Nhà nước và dự ước kết quả sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và
thương mại trên địa bàn Tỉnh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm
2021 của Sở Công Thương Lạng Sơn./.
Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- UBND tỉnh(b/c);
- Sở KH&ĐT;
- Cục Thống kê;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng thuộc sở, TTKC& XTTM,
CVP, PVP;
- Phòng KT& HT các huyện, phòng Ktế TP;
- Lưu VT, KHTH(VVĐ).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Liễu Anh Minh

