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KẾ HOẠCH 

Triển khai nhiệm vụ của Sở Công Thương thực hiện Kế hoạch 

 số 177/KH-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết 

luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể và Quyết định số 2997/QĐ-BCT ngày 18/11/2020 của Bộ Công 

Thương về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Sở Công Thương xây dựng 

kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết 

luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể. 

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể (KTTT), hợp 

tác xã (HTX) theo hướng tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện 

pháp luật của HTX; hỗ trợ, hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho 

HTX hoạt động. Tạo điều kiện cho HTX tham gia thực hiện các chương trình, 

dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật HTX, thực hiện cơ chế, 

chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển 

vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, từ đó ngày càng có nhiều mô hình HTX hình 

thành. 

- Phân công rõ trách nhiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị 

quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ có hiệu quả. 

2. Yêu cầu  
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- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 và 

Kế hoạch của Sở để tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực hiệu quả. 

-  Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX thông qua tăng cường năng lực 

tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các HTX; xúc tiến thương mại, 

đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, quán triệt, 

nâng cao nhận thức về bản chất kinh tế tập thể, hợp tác xã nhất là hợp tác 

xã kiểu mới; vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của HTX đối với cán bộ, đảng viên, 

nhất là người đứng đầu các tổ chức và cá nhân; tránh tình trạng nhận thức không 

thống nhất, không đầy đủ, bị tri phối, ảnh hưởng bởi định kiến về mô hình HTX 

kiểu cũ; xác định rõ phát triển KTTT, HTX là xu thế tất yếu, coi đây là nhiệm vụ 

chính trị quan trọng, thường xuyên của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

2. Rà soát, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

và pháp luật có liên quan 

2.1. Phòng Quản lý thương mại  

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ 

chức thực hiện Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về 

một số biện pháp xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, hỗ trợ doanh 

nghiệp, HTX, tổ chức xúc tiến thương mại, triển khai hoạt động xúc tiến thương 

mại. 

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX lĩnh vực thương mại, 

dịch vụ; nghiên cứu, dự báo thị trường nhằm giúp các HTX, tổ hợp tác (THT) 

thương mại, dịch vụ xây dựng kế hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

2.2. Phòng Quản lý công nghiệp 

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX lĩnh vực công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;   

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

nghiên cứu, dự báo thị trường nhằm giúp các HTX, tổ hợp tác (THT) công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản 

phẩm. 

2.3. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

- Tham mưu các nhiệm vụ của Sở trong phối hợp với Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh triển khai các chương trình, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại cho 

các HTX, THT sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 
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- Phối hợp với Phòng Quản lý thương mại tổ chức thực hiện Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về một số biện pháp xúc tiến 

thương mại phát triển ngoại thương, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, tổ chức xúc tiến 

thương mại, triển khai hoạt động xúc tiến thương mại. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm khẩn trương quán triệt, 

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 quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 

02/11/2020  của UBND tỉnh Lạng Sơn của Sở Công Thương, đề nghị các phòng, 

ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở KH&ĐT ( b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

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

- Lưu VT, KHTH.  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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