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THỐNG BÁO KẾT LUẬN 

Cuộc Họp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành 1669 
  

 Thực hiện Quyết định số 1669/QĐ-UBND, ngày 20/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Tổ công tác liên ngành chỉ đạo, hỗ trợ 

tiêu thụ nông sản tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp (sau đây gọi là Tổ công tác liên ngành 1669).  

Ngày 27/8/2021, Sở Công Thương đã chủ trì tổ chức cuộc họp để triển khai 

nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành 1669.  Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và 

Chuyên viên Sở Công Thương; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; 

Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (không mời các thành viên là Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố do tình hình dịch phức tạp và Huyện Văn lãng đang thực 

hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16) 

, Sở Công Thương đã gửi văn bản để xin ý kiến góp ý vào dự thảo phân 

công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác).  

Trên cơ sở dự thảo về chế độ hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành 

viên Tổ công tác liên ngành do Sở Công Thương dự thảo và được trình bày tại 

cuộc họp, các thành viên Tổ công tác đã cho ý kiến và góp ý các nội dung cụ thể 

dự thảo, đồng thời bàn các biện pháp triển khai nhiệm vụ cụ thể thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. Cụ thể các nội dung như sau: 

I. Ý kiến góp ý của các thành viên Tổ công tác: 

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Cơ bản nhất trí với cơ chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành 

viên Tổ công tác liên ngành do Sở Công Thương đã dự thảo. 

- Khẳng định rằng Tổ công tác được thành lập là hết sức cần thiết và phát 

huy tính lâu dài. 

- Nên đổi cụm từ “Thông báo” thành ban hành Quy định về chế độ hoạt 

động và phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác liên ngành thực hiện chỉ 

đạo, hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 diễn 

biến phức tạp. 

- Phải có Kế hoạch, phương án cụ thể về sản phẩm, sản lượng, thời điểm 

thu hoạch và thị trường tiêu thụ như thế nào? 

2. Cục Hải quan  

- Cơ bản nhất trí với dự thảo cơ chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các 

thành viên Tổ công tác liên ngành. 



 

 

- Trong dự thảo nhiệm vụ của Cục Hải quan “Kịp thời cung cấp số liệu 

xuất nhập khẩu hàng hóa khi cần thiết” thay bằng “Kịp thời cung cấp số liệu 

xuất nhập khẩu hàng hóa do Hải quản Lạng Sơn quản lý khi cần thiết”. 

- Về chế độ báo cáo, hàng tháng Cục Hải quan vẫn có báo cáo gửi các 

ngành liên quan. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ chưa sát với Quyết định của Chủ  

tịch giao: Quyết định của UBND tỉnh giao chỉ thực hiện trong tình hình dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp. 

- Cần bám sát các nội dung được giao tại Quyết định 1669 của UBND tỉnh 

để phân công nhiệm vụ sát hơn cho các thành viên Tổ công tác.   

- Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chỉnh sửa lại nội dung nhiệm vụ của đơn 

vị, sau đó sẽ gửi Sở Công Thương tổng hợp. 

- Đề nghị bổ sung thành viên là Sở Y tế tham gia Tổ công tác. 

4. Công an tỉnh tỉnh 

- Cơ bản nhất trí với dự thảo cơ chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các 

thành viên Tổ công tác liên ngành. 

- Trong dự thảo nên bỏ nội dung “Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định” 

- Với tình hình dịch bệnh như hiện nay nên bổ sung thêm thành viên là cơ 

quan y tế tham gia Tổ công tác. 

- Trong điều kiện dịch bệnh vẫn phải đảm bảo cung ứng hàng hóa vì vậy 

cần có Kế hoạch cụ thể để triển khai. 

- Việc hỗ trợ thu mua, thu hoạch: Nếu có hướng dẫn của Y tế thì người nhà 

có thể cử 1-2 người đi thu hoạch. Vì những đối tượng F0 đã bi cách ly ở các cơ 

sở Y tế. 

5. Sở Giao thông vận tải 

- Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

chủ yếu thực hiện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

- Phân công một số nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải trùng với Công an 

tỉnh như:  Chỉ đạo tổ chức, quản lý, điều tiết phân luồng giao thông.  

Với nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải chỉ Xây dựng Kế hoạch phân 

luồng giao thông, phối hợp điều tiết… 

- Hàng thiết yếu để vận chuyển trong mùa dịch là những mặt hàng gì? Đề 

nghị Sở Công Thương làm rõ hơn như thế nào là hàng thiết yếu? 

6. Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

- Cơ bản nhất trí với dự thảo cơ chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các 

thành viên Tổ công tác liên ngành. 

- Tháng 6/2021 đã có Quyết định của UBND tỉnh về việc “Thành lập Tổ 

công tác liên ngành thực hiện hỗ trợ công tác quản lý, điều hành hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” do Ban Quản 

lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng làm Tổ trưởng. 

- Trong dự thảo ngoài họp đột xuất ra Tổ có thể xem xét họp định kỳ. 



 

 

- Đối với nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 

Lạng Sơn trong dự thảo: Tại gạch đầu dòng thứ 2, sau cụm từ “tham mưu tổ 

chức hội đàm” bổ sung thêm cụm từ “thư công tác” ; bỏ cụm từ “thiết lập”  thay 

bằng cụm từ “duy trì”.   

- Việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản không chỉ riêng các sản phẩm nông sản trên 

địa bàn tỉnh mà còn những mặt hàng nông sản của tỉnh bạn được xuất qua cửa 

khẩu của Lạng Sơn.  

7. Cục Quản lý thị trường tỉnh 

- Cơ bản nhất trí với dự thảo cơ chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các 

thành viên Tổ công tác liên ngành. 

-  Quy định báo cáo không phải là ngày 24 hàng tháng mà theo quy định tại 

Điều 14 Nghị định 09/2019/NĐ-CP. Đề nghị xem xét gửi báo cáo vào ngày 14 

hàng tháng cho phù hợp. 

- Bổ nội dung trong cơ chế hoạt động “Sở Công Thương có trách nhiệm 

ban hành Giấy mời, thông báo thời gian, địa điểm, nội dung gửi đến các thành 

viên Tổ công tác liên ngành 1669 dự họp”. 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Cơ bản nhất trí với dự thảo cơ chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các 

thành viên Tổ công tác liên ngành. 

- Bỏ nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Tổ chức giám 

sát, kiểm tra chặt chẽ các vùng nuôi, trồng, các cơ sở đóng gói, chế biến trên địa 

bàn đặc biệt là quy trình chăm sóc, thu hoạch, đóng gói, bảo quản nông sản đảm 

bảo an toàn dịch bệnh không làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản” chuyển về 

nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện theo dõi cho phù hợp với thực tế.  

- Sau khi có Kế hoạch triển khai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

sẽ rà soát các sản phẩm nông sản, sản lượng của tỉnh. 

II. Kết luận  

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên và các nội dung đã thảo 

luận, chủ tọa cuộc họp kết luận như sau: 

1. Về Thông báo phân công nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổ công tác 

cơ bản được các ngành đã nhất trí và thống nhất. Các nội dung điều chỉnh cụ thể: 

- Thống nhất Báo cáo kết quả  định kỳ vào ngày 14 hàng tháng; 

- Chỉnh sửa các nội dung các ngành có ý kiến cụ thể về nhiệm vụ của từng 

đơn vị; 

- Thống nhất theo dự thảo về việc “chỉ họp đột xuất khi có nhiệm vụ cần hỗ 

trợ tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh; không tổ chức họp định kỳ”; 

- Việc bổ sung thêm thành phần là cơ quan y tế là cần thiết, Sở Công Thương 

sẽ trao đổi với Sở Y tế vfa đề xuất bổ sung sau. Tuy nhiên trước mắt cần triển khai 

ngay các công việc của Tổ công tác, nếu vướng mắc sẽ mời Sở Y tế cùng triển khai 

ngay; 



 

 

- Đề nghị các ngành cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi để chỉnh sửa nội 

dung và gửi lại sở Công Thương hoàn chỉnh Thông báo; cử đầu mối để liên hệ 

trực tiếp trong quá trình triển khai nhiệm vụ. 

2. Về biện pháp triển khai nhiệm vụ của tổ công tác liên ngành 1669: 

- Xây dựng ngay Kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng năm: Sở Công 

thương chủ trì xây dựng KH; Sở NN và PTNT và UBND các huyện, TP cần 

cung cấp ngay số liệu các loại sản phẩm, sản lượng, thời vụ, dự báo các loại 

nông sản trên địa bàn tỉnh cần phải hỗ trợ tiêu thụ để có cơ sở xây dựng Kế 

hoạch. 

- Trước mắt đề nghị các ngành chủ động vào cuộc ngay để triển khai hỗ trợ 

tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của huyện Văn Lãng đang thực hiện giãn cách xã  

hội theo chỉ thị 16 (từ ngày 25/8/2021). Sở Công Thương sẽ xây dựng Kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ này để tổ triển khai thực hiện; đề nghị Sở NN & PTNT và 

UBND huyện Văn Lãng rà soát cung cấp ngay các số liệu về Hồng Vành khuyên 

trên địa bàn huyện Văn Lãng để triển khai hỗ trợ tiêu thụ sớm. 

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, từng thành viên trong tổ công 

tác chủ động đề xuất các nhiệm vụ hỗ trợ tiêu thụ nông sản có hiệu quả trong điều 

kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Trên đây là kết luận cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác liên 

ngành chỉ đạo, hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp./.  

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

- Các thành viên Tổ công tác liên ngành 1669; 

- UBND các huyện, thành  phố; 

- Lãnh đạo Sở Công Thương; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 
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