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KẾ HOẠCH 

Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã 

ngành Công Thương Lạng Sơn năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch 37/KH-BCĐ ngày 24/02/2021 của Ban chỉ đạo đổi 

mới phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể về phát triển 

doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch 

40/KH-BCĐ ngày 28/02/2021 của Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp 

và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể về hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát 

triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn năm 

2021; Sở Công Thương Lạng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thúc đẩy doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành công thương 

trên địa bàn tỉnh tăng trưởng về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh theo hướng nhanh và bền vững. 

- Củng cố đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, các 

tổ chức kinh tế tập thể, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế tập thể tỉnh nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phát triển các 

doanh nghiệp, HTX trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, triển khai thực hiện 

có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về kinh 

tế tập thể. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh 

nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 

giá trị,... 

2. Yêu cầu 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị chủ động nghiên cứu, xây 

dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã bảo đảm đồng 

bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; đề xuất đưa vào chương trình công tác 

để tổ chức thực hiện có hiệu quả.  
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Về phát triển doanh nghiệp 

1.1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở: Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 

của Chính phủ; Kế hoạch số 14/KH-SCT ngày 19/01/2021 của Sở Công Thương 

thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;   

- Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan: Tiếp tục thực hiện 

việc rà soát, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp 

nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp; tăng 

cường công tác tự kiểm tra công vụ đối với công tác cải cách hành chính, đặc 

biệt là các phòng có thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. 

1.2. Tuyên truyền, khuyến khích khởi nghiệp đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo 

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

phòng Quản lý thương mại, phòng Quản lý công nghiệp tham mưu triển khai, 

thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp về các hoạt động xúc tiến thương 

mại; hướng dẫn xây dựng, thực hiện chương trình khuyến công và phát triển 

thương mại điện tử; giải pháp khuyến khích sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản 

phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu. Tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh 

nghiệp thành lập mới nâng cao kiến thức trong việc xây dựng thương hiệu, bảo 

vệ thương hiệu và quảng bá thương hiệu trong nước và quốc tế. 

1.3. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp 

đã được quy hoạch trên địa bàn tỉnh 

Phòng Quản lý công nghiệp chủ trì tham mưu trong công tác phối hợp với 

Uỷ ban nhân dân các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng tập trung đẩy nhanh tiến độ 

giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1 và Cụm công nghiệp Hữu 

Lũng. 

2. Đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 
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- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với các 

phòng, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, hỗ trợ, 

hướng dẫn các Hợp tác xã tiếp cận các chương trình khuyến công, tham gia hội 

chợ triển lãm, xúc tiến thương mại của tỉnh; chương trình xúc tiến thương mại 

quốc gia và xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm... hỗ trợ, giúp 

các HTX sản xuất, kinh doanh tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa 

đặc sản, đặc trưng của địa phương; trong đó quan tâm phát triển chuỗi liên kết 

sản xuất và phát triển thị trường sản phẩm. Phấn đấu hỗ trợ 20 HTX trở lên tham 

gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong và ngoài nước. 

- Phòng Quản lý thương mại tiếp tục hướng dẫn Ban chuyển đổi mô hình 

quản lý Chợ các huyện trong việc lập phương án chuyển đổi mô hình quản lý 

chợ; hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX quản lý kinh doanh khai thác chợ thực 

hiện xây dựng các phương án liên quan đến tổ chức hoạt động chợ... 

3. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã 

tiếp cận Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng  

Sơn  giai  đoạn  2020-2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu của Kế 

hoạch này tổ chức triển khai thực hiện những nội dung công việc được giao; 

định kỳ trước ngày 05 tháng 6 và trước ngày 05 tháng 12 gửi báo cáo đánh giá 

kết quả về phòng KHTH để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

2. Phòng Kế hoạch - Tồng hợp là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, 

triển khai thực hiện Kế hoạch này, thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định 

của UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                          
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- TTKC và XTTM; 

- Lưu VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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