
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:        /KH-SCT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Làm việc của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn với  

doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh – đợt 1/năm 2021 

 

 Nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công 

nghiệp trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh hoạch định các chính 

sách, chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn 

trong thời gian tới. Sở Công Thương Lạng Sơn sẽ làm việc với một số doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn theo các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần Đoàn  

- Sở Công Thương: 

+ Giám đốc Sở Công Thương - Trưởng đoàn. 

+ Các phòng: Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, Kế hoạch. 

- Mời đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện nơi có doanh nghiệp 

sản xuất công nghiệp. 

2. Thành phần, thời gian, địa điểm làm việc với Đoàn công tác 

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 
Thời gian làm 

việc 

1 
Công ty TNHH Lâm 

Sản Thành An 

Thôn Ngọc Thành, xã 

Đồng Tân, huyện Hữu 

Lũng 

7h30’  

ngày 20/8/2021 

2 
Công ty TNHH Tập 

Đoàn gỗ Hương Sơn 

Thôn Bến Lường, Xã Minh 

Sơn, huyện Hữu Lũng 

9h00’  

ngày 20/8/2021 

3 

Công ty TNHH Công 

nghệ Luyện kim 

VICMET Việt Nam 

Thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn, 

huyện Hữu Lũng 

10h00’  

ngày 20/8/2021 

4 

Công ty TNHH Chế 

biến và Xuất khẩu Hoa 

Hồi 

Thôn Lạng Giai A, xã 

Nhân Lý, huyện Chi Lăng 

7h30’  

ngày 31/8/2021 

5 

Công ty CP xi măng 

Đồng Bành 

Thị trấn Chi Lăng, huyện 

Chi Lăng 

9h00’  

ngày 31/8/2021 

6 

Công ty TNHH Long 

Tân Lạng Sơn 

Thôn Pò Coóc, xã Tú 

Đoạn, huyện Lộc Bình 

7h30’  

ngày 07/9/2021 

7 
Công ty TNHH MTV 

Soonglees Lạng Sơn 

Xã Đông Quan, Huyện Lộc 

Bình 

9h00’  

ngày 07/9/2021 

Ghi chú: Lịch làm việc trên nếu có thay đổi sẽ trao đổi trực tiếp qua điện 

thoại với doanh nghiệp để thống nhất. 



2 

 

 

3. Nội dung làm việc 

Khảo sát, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh các cơ sở sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn quản lý; tình hình sản xuất của các doanh nghiệp 

trong điều kiện phòng chống dịch Covd-19. 

4. Đề nghị 

- Các Doanh nghiệp dự kiến được làm việc chuẩn bị báo cáo (theo đề 

cương gửi kèm) các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Chuẩn bị nơi làm việc; cử lãnh đạo doanh nghiệp và các bộ phận có liên 

quan làm việc với Đoàn. Đảm bảo tốt các điều kiện phòng, chống dịch Covid-

19. 

- Phòng, đơn vị có liên quan; các phòng thuộc Sở chuẩn bị các nội dung 

thuộc lĩnh vực phụ trách, phối hợp thực hiện. 

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương,  

(ông Trần Quang Khoát, điện thoại: 0985.076.134) 

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:       
- Các doanh nghiệp được làm việc; 

- Phòng KTHT các huyện: Hữu Lũng; Chi Lăng; 

Lộc Bình; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLNL; 

- Văn phòng Sở (bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, QLCN, (TQK). 

GIÁM ĐỐC 
 

     

                        
 

 

 

Nguyễn Đình Đại           
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