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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai thực hiêṇ Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 

02/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình hành động 

số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 

triển hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, 

cụm công nghiệp 

 

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm 

là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp. Sở Công Thương xây dựng 

Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 4: Phát triển 

hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công 

nghiệp thuộc Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để tập 

trung chỉ đạo, triển khai thực hiện theo chức năng, nhiêṃ vu,̣ thẩm quyền, phù 

hợp với điều kiện thực tế của ngành nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Lạng Sơn đề ra.  

2. Yêu cầu 

- Viêc̣ xây dưṇg và triển khai thưc̣ hiêṇ Kế hoạch phải gắn với thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

và các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của 

tỉnh bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý sát sao của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở, sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các phòng, đơn vị thuộc Sở và giúp 

đỡ của Trung ương; đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 

thường xuyên trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

ngành trên địa bàn tỉnh. 

- Phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo sự kết nối với các lĩnh 

vực kinh tế xã hội; huy động tối đa các nguồn lực để phát triển ha ̣tầng kinh tế - 

xã hội, trọng tâm là hạ tầng khu, cụm công nghiệp tạo bước đột phá phát triển 

dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết viêc̣ làm, bảo vệ 

môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. 
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- Đến năm 2025 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, từng bước đưa vào hoạt 

động 3 - 4 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp 

- Tập trung tham mưu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 2 (huyện Cao Lộc) theo 

hình thức BT trước năm 2024. Thu hút, lựa chọn nhà đầu tư, triển khai thành 

lập, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Na Dương, huyện Lộc Bình; 

các cụm công nghiệp tại huyện Hữu Lũng, Đình Lập, Chi Lăng... 

- Phối hợp trong việc đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục khởi 

công xây dựng và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đầu tư xây dựng các dự án: Khu 

chế xuất 1; khu nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan thuộc Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tiếp tục thực hiện thủ tục về quy 

hoạch, thành lập và thu hút đầu tư một số cụm công nghiệp ở các huyện, thành 

phố.  

- Phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng, kêu gọi thu hút nhà đầu tư, 

hỗ trợ thủ tục chấp thuận đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư kinh doanh 

hạ tầng; thành lập Khu công nghiệp và hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu 

công nghiệp Hữu Lũng. Hoàn thành quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp - đô 

thị - dịch vụ Hữu Lũng trước năm 2024, triển khai thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h theo lô ̣

trình. 

2. Hạ tầng thương mại 

- Tiếp tục tham mưu, triển khai đầu tư phát triển trung tâm thương mại, 

siêu thị, các cửa hàng, trung tâm mua sắm, phát triển hệ thống thương mại điện 

tử... tại trung tâm thành phố Lạng Sơn, trung tâm các huyện, khu công nghiệp: 

thu hút đầu tư 03 trung tâm thương mại tại huyện Hữu Lũng, Tràng Định, Văn 

Lãng; 05 siêu thị tại các huyện Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Cao 

Lộc; 01 trung tâm hội chợ triển lãm thương mại tại xã Hoàng Đồng kết hợp với 

công viên trung tâm và khu du lịch sinh thái hồ Nà Tâm để hình thành khu vực 

thương mại - dịch vụ - du lịch thuộc phía Đông thành phố Lạng Sơn; 

- Tiếp tục tham mưu thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư 

vào hệ thống chợ theo quy hoạch được duyệt (xây mới, cải tạo trên 20 chợ), 

trong đó ưu tiên hỗ trợ xây dựng chợ nông thôn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ 

đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hoàn thành trong năm 

2022; hoàn thành dự án Hạ tầng kỹ thuật chợ trung tâm thị trấn Văn Quan để di 

chuyển chợ; nghiên cứu đề xuất quy hoạch và di chuyển chợ thị trấn Na Sầm, 

huyện Văn Lãng sang vị trí mới. 

3. Hạ tầng cung cấp điện 

- Phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu phối hợp, đôn đốc 

đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định Nhà 
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máy Nhiệt điện Na Dương giai đoạn 2 công suất 100 MW; hoàn thành phát điện 

Dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6) vào năm 2022; xử lý các vướng mắc, 

hoàn thành dự án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc); thực hiện đầu tư các nhà 

máy thuỷ điện nhỏ thuộc bậc thang sông Kỳ Cùng (thủy điện Đèo Khách, Tràng 

Định 2,..), thủy điện Bản Lải. Hỗ trợ, thu hút đầu tư phát triển điện gió ở những 

nơi đủ điều kiện. 

- Phối hợp với ngành điện lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án 

đường dây 220KV Bắc Giang - Lạng Sơn; trạm biến áp 220KV, 110KV tại 

huyện Cao Lộc; đường dây 110KV Bình Gia - Đồng Đăng; nghiên cứu bổ sung 

quy hoạch và đầu tư xây dựng Trạm biến áp và đường dây 220KV Na Dương - 

Lạng Sơn nhằm giải tỏa công suất các nhà máy điện dự kiến xây dựng trong kỳ 

tới tại khu vực Lộc Bình; 

- Kết hợp vốn NSTW và nguồn vốn của ngành điện lực triển khai thực 

hiện các dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia; quan tâm bố trí vốn cải 

tạo nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn tại các vùng nhỏ lẻ, dân cư thưa 

thớt mà ngành điện lực chưa bố trí được nguồn lực để đầu tư nhằm đảm bảo tiêu 

chí nông thôn mới trên địa bàn; triển khai dự án cấp điện nông thôn bằng năng 

lượng tái tạo (năng lượng mặt trời) cho các hộ dân sống phân tán ở khu vực 

vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư.  

4. Hạ tầng thông tin, truyền thông 

Tiếp tục phối hợp để tham mưu phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 

hoàn thành mục tiêu Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2019 – 2025; Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 – 2025; Kế hoạch chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030. 

5. Quan tâm, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch 

- Tập trung hoàn thành xây dựng quy hoạch của ngành tích hợp quy hoạch 

chung của tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm 

vụ được phê duyệt cho phù hợp với tình hình mới, đảm bảo tính khả thi, tầm 

nhìn dài hạn, làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý, điều hành phát triển kinh 

tế- xã hội, đầu tư, nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế 

mạnh, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phục vụ cho mục tiêu phát 

triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Khắc phục tình trạng điều 

chỉnh quy hoạch cục bộ nhiều lần. 

- Công bố rộng rãi các quy hoạch đã được phê duyệt; tăng cường công tác 

quản lý quy hoạch, xử lý các vi phạm quy hoạch. 

- Tham mưu phối hợp Bộ Công Thương trong quản lý chuyên ngành xây 

dựng quy hoạch ngành quốc gia đảm bảo thống nhất với quy hoạch tỉnh Lạng 

Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Tập trung hoàn thành các quy hoạch phát triển, quy hoạch chi tiết cụm 

công nghiệp làm cơ sở kêu gọi, xúc tiến đầu tư. 
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6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác huy động vốn, quản lý 

nhà nước về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng lĩnh vực của Ngành 

Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tích cực trong công tác phối hợp, 

tham mưu đổi mới và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa phương 

thức huy động vốn đầu tư, vốn ngoài ngân sách, đầu tư theo hình thức đối tác 

công tư để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:  

- Tranh thủ nguồn vốn từ các thành phần kinh tế triển khai thực hiện các 

dự án đầu tư xây dưṇg hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng tại 

các khu, cụm công nghiệp; 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025;  

- Tăng cường tham mưu mở rộng quan hệ hợp tác với Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây (Trung Quốc), các địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc,…; 

phát triển quan hệ với các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức 

kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực tại Việt Nam để vận động vốn ODA, FDI 

để đầu tư kết cấu hạ tầng.  

- Tranh thủ vốn đầu tư từ Bộ Công Thương để triển khai các dự án, 

chương trình thuộc lĩnh vực của ngành.  

- Rà soát, điều chỉnh, cụ thể hóa các quy định, quy trình về đầu tư xây 

dựng bảo đảm công khai minh bạch; tăng cường phân cấp đầu tư và tạo hành 

lang pháp lý thuận lợi cho các chủ thể tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng theo quyết 

định phê duyệt dự án, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp. Chủ động nắm 

bắt những khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư để có giải pháp tháo gỡ, tạo 

điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử 

dụng; rà soát các dự án đầu tư, kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư của các dự án chậm tiến độ hoặc nhà đầu tư không có khả năng thực hiện.  

- Phân công rõ trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân tham gia trong quá 

trình thực hiện quản lý các dự án, quản lý chất lượng dự án đầu tư nhằm đảm 

bảo tránh thất thoát, lãng phí vốn trong đầu tư. Kiên quyết xử lý những cá nhân, 

tập thể để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện hoặc làm chậm tiến độ của 

các dự án đầu tư. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm quán triệt, triển 

khai nội dung Kế hoạch này tới toàn thể CBCCVC của phòng, đơn vị mình, cụ 

thể hóa các nội dung để tham mưu thực hiện.  

2. Các phòng Quản lý Thương mại, Quản lý Công nghiệp, Quản lý Năng 

lượng: Họp bàn, thống nhất lộ trình thực hiện, phân công cụ thể cho từng cá 

nhân để tham mưu thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả thiết thực theo chức năng 

nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực. 



5 

 

 

3. Văn phòng Sở thường xuyên theo rõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực 

hiện nhiệm vụ các phòng, đơn vị thực hiện Kế hoạch này; triển khai tham mưu 

các nội dung thuộc lĩnh vực phòng. 

4. Phòng Kế hoạch tổng hợp: Phối hợp, thực hiện các nội dung về xây 

dựng các nghị quyết, cơ chế chính sách, các chương trình, kế hoạch và các nội 

dung khác có liên quan. 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. 

5. Chế độ báo cáo 

Định kỳ 6 tháng, hằng năm (chậm nhất vào ngày 12/6 và 12/12), các 

phòng, đơn vị thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất xử lý các phát sinh, 

vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch này về phòng Kế hoạch – Tổng 

hợp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan theo 

quy định. 

(Nhiệm vụ cụ thể các phòng, đơn vị tại Phụ lục kèm theo). 

Sở Công Thương đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện; 

- Lưu VT, KHTH.  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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