
 
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SCT Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương  

tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

 

Ngày 12/7/2021, đồng chí Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương 

đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

(Trung tâm), Sở Công Thương. Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Liễu Anh 

Minh - Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực thương mại, Lãnh đạo và chuyên 

viên Phòng Quản lý Thương mại, đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, 

Ban Giám đốc Trung tâm và Các phòng: Xúc tiến thương mại, Phòng Hành 

chính tổng hợp. 

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm báo cáo, các thành phần dự họp đã tham 

gia ý kiến, trao đổi và thống nhất một số nội dung cụ thể:  

- Đối với Chuyên mục Công nghiệp - Thương mại xứ Lạng, Trang thông 

tin và thương mại điện tử Lạng Sơn tại địa chỉ www.langsontrade.vn: Tiếp tục 

đôn đốc, triển khai thực hiện các nội dung thực sự có hiệu quả và hoàn thành 

theo kế hoạch.  

- Việc tham gia Hội chợ thương mại Trung - Việt tại Bằng Tường; tổ chức 

Đoàn đại biểu, doanh nghiệp nước ngoài đến Lạng Sơn giao dịch, mua hàng; 

tham gia 03 Hội trợ triển lãm trong nước: các nội dung không thực hiện do diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đơn vị cần nghiên cứu, đề xuất điều 

chuyển kinh phí để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác. 

- Tổ chức phiên chợ hàng Việt: 

+ Đối với nội dung tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi tại huyện 

Đình Lập và huyện Lộc Bình thuộc nguồn kinh phí quốc gia: triển khai tổ chức 

thực hiện, hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Trường hợp không thực 

hiện được sẽ báo cáo và hoàn trả kinh phí. 

+ Đối với nội dung tổ chức 02 phiên chợ hàng Việt về nông thôn thuộc 

nguồn kinh phí địa phương: Trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn 

biến phức tạp không thể tổ chức triển khai, đơn vị đề xuất với lãnh đạo Sở để 

thực hiện chuyển kinh phí sang nội dung khác theo quy định. 

- Hoạt động mở rộng thị trường theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn: 

+ Đối với các nội dung đã được phê duyệt năm 2021: Tiếp tục đôn đốc 

các tổ chức, cá nhân được phê duyệt triển khai thực hiện; hướng dẫn các đối 

tượng thụ hưởng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán kinh phí mở rộng thị 

trường.  
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- Đối với nội dung xem xét phê duyệt danh mục hỗ trợ kinh phí mở rộng 

thị trường năm 2022: Thẩm định hồ sơ đăng ký của UBND các huyện, thành 

phố. Trên cơ sở đó tham mưu tổ chức họp xem xét hồ sơ đăng ký của các đơn vị 

để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

- Đối với chương trình phát triển Thương mại điện tử: đơn vị cần tập 

trung nghiên cứu, đề xuất phương án, tiến độ triển khai để cụ thể hoá 10 nhiệm 

vụ được giao năm 2021 tại Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử của tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch thực hiện 07 đề án thuộc 

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022 đã đăng ký với 

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ CôngThương. 

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành phần dự họp, đồng chí Giám 

đốc Sở kết luận như sau: 

Về tình hình chung trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã có nhiều 

nỗ lực, cố gắng, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo sở thực hiện các nhiệm vụ 

được Bộ Công Thương, UBND tỉnh giao cơ bản đảm bảo chất lượng, hiệu quả 

tiến độ theo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm chưa 

đáp ứng được yêu cầu, quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng... Để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn 

của Trung tâm cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, nghiên cứu cách làm mới để 

triển khai thực hiện có hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, yêu cầu Trung tâm tập 

trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Về lĩnh vực Thương mại:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung thực sự có hiệu quả và hoàn 

thành theo kế hoạch; nghiên cứu, thẩm định, lựa chọn các nội dung gắn với tình 

hình thực tế tại địa phương để nâng cao chất lượng của Chuyên mục Công 

nghiệp - Thương mại xứ Lạng năm 2022 và những năm tiếp theo; xây dựng 

phương án, đề xuất để hiệu quả của Trang thông tin và thương mại điện tử Lạng 

Sơn tại địa chỉ www.langsontrade.vn trong đó tập trung nghiên cứu nâng cấp, 

tích hợp Trang thông tin về hoạt động Xuất nhập khẩu vào Trang thông tin và 

thương mại điện tử Lạng Sơn. Báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Sở tình hình triển 

khai trong tháng 7 (chậm nhất vào ngày 31/7/2021). 

- Đối với việc tham gia Hội chợ thương mại Trung - Việt tại Bằng Tường 

và tổ chức Đoàn đại biểu, doanh nghiệp nước ngoài đến Lạng Sơn giao dịch, 

mua hàng; tham gia 03 Hội trợ triển lãm trong nước: trường hợp các nội dung 

không thực hiện được yêu cầu đơn vị thực hiện đề xuất điều chuyển kinh phí, 

nghiên cứu để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác như: thuê địa 

điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản; mua sắm mới Nhà bạt di động nhằm giúp đỡ các 

Doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thế mạnh, sản phẩm OCOP của tỉnh; 

xây dựng ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các mặt hàng thế mạnh cho 

các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh... 
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-  Tổ chức phiên chợ hàng Việt:  

+ Đối với nội dung tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi tại huyện 

Đình Lập và huyện Lộc Bình thuộc nguồn kinh phí quốc gia đơn vị trao đổi, làm 

việc với 02 huyện cố gắng triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Trường 

hợp không thực hiện được sẽ báo cáo và hoàn trả kinh phí;  

+ Đối với nội dung tổ chức 02 phiên chợ hàng Việt về nông thôn thuộc 

nguồn kinh phí địa phương: Trường hợp không thể tổ chức triển khai do tình 

hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đơn vị đề xuất với lãnh đạo Sở 

để thực hiện chuyển kinh phí sang nội dung khác theo quy định. 

Ngoài ra đơn vị tập trung nghiên cứu, đề xuất thực hiện các hoạt động xúc 

tiến thương mại: kết nối cung cầu với các địa phương, đưa sản phẩm Na của 

Lạng Sơn lên các sàn thương mại điện tử, chợ online, gian hàng trực tuyến... 

nhằm tiêu thụ sản phẩm Na của Lạng Sơn và chủ động liên hệ với thành phố Hà 

Nội để mở gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm Na tại các chợ đầu mối và Trung 

tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp - đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu 

Giấy. 

- Hoạt động mở rộng thị trường theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Tiếp tục đôn đốc các tổ 

chức, cá nhân được phê duyệt triển khai thực hiện; hướng dẫn các đối tượng thụ 

hưởng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán kinh phí mở rộng thị trường 

đối với các nội dung đã được phê duyệt năm 2021; Thẩm định hồ sơ đăng ký 

của UBND các huyện, thành phố năm 2022: kiểm tra, rà soát thực tế điều kiện, 

tiêu chuẩn đáp ứng của từng đơn vị tham gia. Trên cơ sở đó tham mưu tổ chức 

họp xem xét hồ sơ đăng ký của các đơn vị để trình UBND tỉnh phê duyệt theo 

quy định (đối với nội dung hỗ trợ thuê địa điểm bán sản phẩm, cần xem xét, 

thẩm định thực tế địa điểm  trước khi tổ chức họp xets chọn đề án để đảm bảo 

khi triển khai thực hiện). 

- Đối với chương trình phát triển Thương mại điện tử: cần tập trung 

nghiên cứu, đề xuất phương án, tiến độ triển khai để cụ thể hoá 10 nhiệm vụ 

được giao năm 2021 tại Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử của tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025 (cụ thể: lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị thực hiện, đơn 

vị thụ hưởng; xây dựng kế hoạch chi tiết và báo cáo Lãnh đạo Sở tình hình triển 

khai thực hiện trong tháng 7 năm 2021); xây dựng và trình ban hành Kế hoạch 

thực hiện, lựa chọn nhà thầu, thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định đối với 07 

đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022 đã 

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ CôngThương thẩm định, phê duyệt 

dự toán. 

2. Về công tác khuyến công và Tiết kiệm năng lượng:  

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; thẩm định, nghiệm thu 

và trình phê duyệt các Đề án; xây dựng dự toán bổ sung kinh phí thực hiện mô 
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hình điện mặt trời cho trụ sở cơ quan Sở Tài chính và thực hiện các bước tiếp 

theo. 

- Xây dựng dự toán bổ sung kinh phí thực hiện mô hình điện mặt trời cho 

trụ sở cơ quan Sở Tải chính. Sau khi có Quyết định bổ sung thì trình hồ sơ thiết 

kế để thẩm định, đăng tải các thủ tục hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu. 

 3. Các Phòng: Kế hoạch - Tổng hợp hướng dẫn thực hiện công tác lập dự 

toán và thanh quyết toán kinh phí; Quản lý Thương mại, Quản lý Công nghiệp 

hướng dẫn giải quyết các công việc chuyên môn liên quan đạt hiệu quả, kịp tiến 

độ. 

 Sở Cong Thương thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở, đề 

nghị Trung tâm khuyến công & Xcus tiến thương mại, các phòng chuyên môn 

nghiên cứu, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: KHTH, QLCN, QLTM, VPS; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 

  

 

 


		2021-07-16T16:37:31+0700


		2021-07-16T16:58:41+0700


		2021-07-16T16:58:41+0700


		2021-07-16T16:58:41+0700




