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KẾ HOẠCH 

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

 số 50/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về hành động thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Công 

Thương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung tại Quyết định số 2060/QĐ-

TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2045.  

- Chỉ đạo, phối hợp thực hiện đồng bộ các lĩnh vực của ngành trong 05 trụ 

cột về an toàn giao thông đường bộ (gồm: quản lý nhà nước về trật tự, an toàn 

giao thông; kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông) theo hướng tiếp cận hệ thống 

an toàn giao thông hiện đại, bảo đảm hoạt động giao thông đường bộ an toàn, 

thông suốt, thuận tiện, hiệu quả, thân thiện môi trường, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. 

- Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là những thành tựu của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đổi mới căn bản, toàn diện công tác 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo định hướng phát triển kinh tế 

số, xã hội số của đất nước. 

2. Yêu cầu 

Nội dung thực hiện đảm bảo tính khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, 

đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giao thông vận tải 

giữa các ngành có liên quan của tỉnh Lạng Sơn. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý công nghiệp: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng 

phương án, biện pháp, lồng ghép kết hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn, chỉ đạo, yêu cầu, hướng dẫn các nhà sản xuất, lắp ráp mô tô, xe 

gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 thực hiện việc áp dụng 

công nghệ hiện đại và ứng dụng các tiêu chuẩn về phương tiện an toàn của Liên 

hợp quốc khi sản xuất, lắp ráp phương tiện trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của 

Trung ương. 

2. Phòng Quản lý thương mại: Tham mưu các nội dung thuộc lĩnh vực 
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ngành để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và các địa 

phương có liên quan trong lập quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, 

siêu thị, cửa hàng tiện ích đáp ứng đủ nhu cầu điểm kinh doanh, mua bán của 

nhân dân, các đơn vị, tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch và tổ 

chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu cho lãnh 

đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về đầu tư xây dựng các chợ, 

trung tâm thương mại, siêu thị; phối hợp giải tỏa các chợ cóc, chợ tự phát lấn 

chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. 

III. 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, 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, 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 triển khai nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 50/KH-

UBND ngày 02/3/2021 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); 

- Ban An toàn giao thông tỉnh( b/c); 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, KHTH.  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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