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THÔNG BÁO 

Kết luận tại Hội nghị Giao ban công tác quý I  

nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 

 

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Giao ban 

công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương quý I và nhiệm vụ trọng tâm 

quý II năm 2021. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Sở; đại diện lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực Công Thương; Trưởng, phó 

các phòng, đơn vị thuộc Sở; đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế - 

Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố. Sau khi nghe dự thảo báo cáo, ý 

kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự 

Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở, Chủ trì Hội nghị kết luận 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2021 

Ngay từ đầu năm, nhằm triển khai các nhiệm được giao, Sở Công 

Thương đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc khẩn 

trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế 

hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 2021 phù hợp, kịp thời với chỉ đạo 

của Trung ương, tỉnh trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.  

Các phòng, đơn vị trực thuộc đã chủ động, tích cực phối hợp với phòng 

Kinh tế hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, các cơ quan liên quan nỗ 

lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Công 

Thương góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra trên các mặt 

như: Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định, một số 

doanh nghiệp sản xuất lớn duy trì sản xuất bình thường trong thời gian nghỉ 

Tết, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ; tình 

hình thương mại biên giới và XNK nhìn chung diễn ra ổn định, trước dịp Tết 

nguyên đán lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng do nhu cầu tiêu dùng ác lực 

lượng chức năng tại cửa khẩu đã chủ động, phối hợp, linh hoạt trong quản lý 

và điều tiết các phương tiện vận tải hàng hóa, không để xảy ra hiện tượng ùn 

tắc ra phía ngoài khu vực cửa khẩu, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, 07/12 cửa 

khẩu đã tiếp tục hoạt động bình thường; bên cạnh đó, các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 vẫn được thực hiện nghiêm ngặt; hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp, thương nhân trên địa bàn trong quí I nhìn chung 

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; công tác khuyến công 

và xúc tiến thương mại tiếp tục được triển khai... 
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Bên cạnh những thuận lợi, trong quý I, trước tình hình dịch Covid -19 

còn diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp đang dần phục hồi hoạt động trở lại 

tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn, một số sản phẩm công nghiệp giảm sùng 

kỳ; các hoạt động XNK vẫn gặp nhiều khó khăn do các cửa khẩu chưa được 

mở lại hoàn toàn (07/12) các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vẫn đang 

áp dụng thực hiện nghiêm; công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, Nghị 

quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017), công tác khuyến công, các 

hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia và tổ chức hội chợ, công tác phối hợp 

giữa Sở và phòng KTHT, phòng kinh tế còn có mặt hạn chế...  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021 

Để đảm bảo tiếp tục thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác và 

nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực, công tác 

trọng tâm quý II năm 2021; bên cạnh các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 

các phòng, đơn vị cần rà soát, nắm bắt, cập nhật chỉ đạo mới của cơ quan 

Trung ương, Chính phủ, Bộ Công Thương và của Tỉnh để chủ động tham mưu, 

đề xuất triển khai các nhiệm vụ được giao; đề nghị các huyện, thành phố phối 

hợp chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:  

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp 

1.1. Lĩnh vực thương mại 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66/2017/NQ-

HĐND ngày 11/12/2017 của  HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng 

chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030. Tiếp tục tuyên 

truyền, thu hút đầu tư xây dựng chợ nông thôn. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiệnvề tiêu chí 7 - cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn; trên cơ sở mức hỗ trợ từ ngân sách, chủ động 

thu hút, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn nhằm đảm bảo 100% các xã trong danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn 

NTM hàng năm theo Kế hoạch của UBND tỉnhcó Tiêu chí cơ sở hạ tầng 

thương mại nông thôn đạt chuẩn theo quy định. 

- Đối với các xã có quy hoạch xây dựng chợ trên địa bàn nhưng khó 

khăn trong việc thu hút vốn đầu tư xây dựng và các xã không có quy hoạch xây 

dựng chợ trên địa bàn thì phấn đấu có cửa hàng tổng hợp đạt chuẩn theo quy 

định.  

- Phối hợp triển khai tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Văn bản 

Hướng dẫn liên ngành số 609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-

SKHCN-CNNHNN ngày 27/4/2020 đến các đối tượng được thụ hưởng, cộng 
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đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp nông thôn tham gia hoạt động mở rộng thị trường. 

- Tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương chủ động hướng dẫn các đối 

tượng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân được được hỗ trợ kinh phí 

mở rộng thị trường theo Quyết định 436/QĐ-UBND ngày 30/01/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp tục rà soát tổng hợp danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn đề nghị được hỗ trợ mở rộng thị trường năm 2022, gửi về 

Sở Công Thương tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 24/02/2021 của 

UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh và tổng hợp tình hình triển khai 

thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 

năm 2021 gửi về Sở Công Thương trướcngày 20/5/2021 để tổng hợp, báo cáo 

Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo quy định. 

1.2. Lĩnh vực công nghiệp 

- Tập trung rà soát, đánh giá công tác quy hoạch CCN cấp huyện, gửi 

văn bản cho Sở Công Thương hoàn chỉnh các nội dung yêu cầu, trong đó cần 

ghi rõ tên gọi CCN, phạm vi ranh giới, diện tích (tối thiểu 5ha trở lên đến 

75ha), Hiện trạng quy hoạch sử dụng đất (ha), Chủ đầu tư (nếu có), dự kiến 

Ngành nghề thu hút trong CCN. Qua đó làm cơ sở để Sở Công Thương tham 

mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện phương án phát triển các cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng 

như để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BanThường 

vụTỉnh ủy về Phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030. 

- Đề nghị thời gian tới UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn thực hiện báo cáo định kỳ đúng thời gian, nội dung báo cáo 

chỉ tập trung công tác ATTP ngành công thương không đánh giá kết quả chung 

triển khai ATTP cấp huyện (gồm ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công Thương).   

- Tăng cường quản lý sản xuất rượu thủ công, nội dung cụ thể như:Tăng 

các hoạt động tuyên truyền theo Điều 7 Luật Phòng chống tác hại của Rượu 

bia, tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất 

rượu thủ công làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, đăng ký với Ủy ban nhân 

dân cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến 

lại,kê khai việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh 

(Thực hiện theo Thông tư 26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019).Đặc biệt tuyên 

truyền về các quy định về xử lý vi phạm trong kinh doanh rượu tại Nghị định 

98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, Quy định xử phạt vi phạm 
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hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018, Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm… 

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tích cực nắm bắt; phát 

hiện xử lý kịp thời vi phạm các quy định về kinh doanh rượu. 

- Tiếp tục tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động 

kinh doanh thuốc lá trên địa bàn phải thực hiện đầy đủ các quy định, điều kiện 

về đầu tư trồng cây thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá (phải có Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Giấy phép mua bán nguyên 

liệu thuốc lá). Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng 

cường hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thuốc 

lá tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020 của Chính phủ và đề xuất 

xử lý theo các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP;tăng cường nắm bắt 

hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, kịp thời phản ánh các vi phạm của doanh 

nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa bàn.  

1.3. Lĩnh vực Quản lý năng lượng 

- Đề nghị UBND các huyện phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 

đầu tư đi khảo sát tình hình thực tế đối với điện gió trên địa bàn tỉnh. Đồng 

thời, phối hợp rà soát  tình hình thực hiện tiêu chí số 4 về điện, hiện trạng lưới 

điện hạ thế hiện nay và xây dựng Kế hoạch đầu tư, cải tạo lưới điện hạ áp cho 

từng năm giai đoạn 2021-2025(Công văn số 448/SCT-QLNL ngày 8/4/202). 

- Đề nghị các huyện, thành phố  (UBND thành phố; UBND các huyện: 

Cao Lộc, Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định) phối hợp thực hiện các nội dung 

tại Công văn số 443/SCT-QLNL ngày 07/4/2021 về việc đôn đốc nộp hồ sơ 

các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (đợt 3). 

- Phối hợp đôn đốc thanh toán không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 

02/NQ-CP và Kế hoạch số 78/KH-UBND tỉnh (Công văn số 361/SCT-QLNL 

ngày 24/3/2021). 

2. Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở 

2.1. Phòng Quản lý thương mại 

-Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66/2017/NQ-

HĐND ngày 11/12/2017 của  HĐND tỉnh và Quyết định số 25/2018/QĐ-

UBND 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; 

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh  về việc 

sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND. Tiếp 

tục phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố 
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về công tác quản lý chợ, công tác tuyên truyền, thu hút đầu tư xây dựng chợ 

nông thôn. 

- Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới 

đối với tiêu chí 4. Kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong xây 

dựng nông thôn mới nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021; chủ 

động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện. Chủ động tham 

mưu đề xuất trong giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh tại các Chợ trên địa 

bàn; 

- Phối hợp các huyện trong việc đề xuất xây dựng điểm giới thiệu và bán 

sản phẩm OCOP; 

- 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 

của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm có thế mạnh của địa phương; 

-Tiếp tục 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, 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 báo 

cáo UBND tỉnh; 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách 

thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện tốt cơ chế một cửa 

với các lĩnh vực cấp phép của ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp, thương nhân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. 

2.2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

Tiếp tục chỉnh sửa và hoàn chỉnh 02 dự thảo: “dự thảo Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủyvề phát triển thương mại - dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “dự thảo Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu 

cho đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung quy hoạch ngành Công Thương tích 

hợp Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2.3. Phòng Quản lý công nghiệp 

Tiếp tục phối hợp với các ngành, UBND cấp huyện rà soát quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung cụm 

công nghiệp khi không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương.Tiếp tục tập trung chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng Cụm công nghiệp 

Hợp Thành 1, 2 và Khu tái định cư Hợp Thành, phấn đấu thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng đạt 70% trong năm 2021. 
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2.4. Phòng Quản lý năng lượng 

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn và tạo 

điều kiện thuận lợi cho các nhà máy thủy điện đang triển khai xây dựng: dự án 

thủy điện Bản Nhùng, dự án thủy điện Vằng puộc (Bắc Giang),... Phối hợp 

hướng dẫn các nhà đầu tư đề xuất các dự án điện gió, điện sinh khối, điện rác 

thực hiện theo quy định hiện hành. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng 

năng lượng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. 

2.5. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

Tích cực triển khai thực hiện các Đề án khuyến công, các chương trình 

xúc tiến thương mại theo kế hoạch đã được phê duyệt trong năm 2021. Phối 

hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện/Phòng Kinh tế thành phố rà soát, 

lựa chọn đơn vị để đăng ký bổ sung thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 

2021 và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2022. Xây dưṇg đề án xúc tiến 

thương mại năm 2022. 

Sở Công Thương thông báo để các huyện, thành phố phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c) 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện; 

- Phòng Kinh tế Thành phố; 

- Lưu: VT,VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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