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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BCĐ LIÊN NGÀNH 

HNQT VỀ KINH TẾ TỈNH 

Số:          /KH-BCĐLNKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày          tháng   10  năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện công tác đẩy mạnh hội nhập 

kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và 

tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-BCĐLNKT ngày 15/01/2021 của BCĐ 

Liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban chỉ đạo liên ngành 

Hội nhập quốc tế về kinh tế; 

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh 

tế tỉnh Lạng Sơn năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 

ý thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, 

ban, ngành, các huyện, thành phố, đặc biệt là các doanh nghiệp trong việc triển khai 

thực hiện các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định EVFTA. Trong đó 

tập trung cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách về hội nhập 

kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương; 

- Hiểu rõ nội dung cam kết, lộ trình triển khai thực hiện từ đó có quan 

điểm, tư duy định hướng vận dụng trong công viêc một cách hiệu quả; 

- Tận dụng được được thế mạnh của tỉnh biên giới, khắc phục những hạn 

chế, khó khăn nhằm tận dụng cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu 

cực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 
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2. Yêu cầu  

- Bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức mới, cần thiết cho Lãnh đạo, cán bộ, 

công chức viên chức, cán bộ, các doanh nghiệp trong công tác hội nhập kinh tế 

quốc tế; đảm bảo sau khi kết thúc chương trình tập huấn, học viên nắm vững 

kiến thức cơ bản và vận dụng hiệu quả vào nhiệm vụ công tác của mỗi cá nhân, 

đơn vị; 

- Việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo đúng Kế hoạch đề 

ra, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thành phần tham dự 

Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 150 người, bao gồm: 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc 

Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban 

ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; 

- Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp phụ trách công tác hội nhập kinh 

tế quốc tế của thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố, các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên, đoàn viên, thanh niên, hội viên trực 

thuộc Đoàn thanh niên tỉnh, các huyện, thành đoàn; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, 

các Hội đặc thù, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm, đơn vị chủ trì phối hợp thực hiện 

- Thời gian: 01 ngày, trong tháng 11/2021 (thời gian cụ thể Ban tổ chức sẽ 

có Giấy mời sau); 

- Hình thức và địa điểm: Trực tiếp hoặc trực tuyến. 

+ Trực tiếp: Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy (Lạng Sơn). 

+ Trực tuyến: 02 điểm cầu, trong đó: 01 điểm cầu tỉnh Lạng Sơn tại Hội 

trường Nhà khách Tỉnh ủy dành cho các đại biểu, đối tượng được bồi dưỡng; 01 

điểm cầu Hà Nội tại Bộ Công Thương dành cho các Báo cáo viên. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Lạng Sơn; 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế 

về kinh tế Trung ương, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và cơ quan liên quan. 

3. Nội dung bồi dưỡng 

Gồm nội dung chính như sau: 

- Những xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các tác động và khuyến nghị 

chính sách hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới; 

- Ngành dịch vụ logistics và những cơ hội, giải pháp thúc đẩy phát triển 

logistics trên địa bàn tỉnh; 
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- Thương mại điện tử trong hội nhập kinh tế quốc tế và các giải pháp đẩy 

mạnh giao dịch thương mại điện tử quốc tế. 

4. Báo cáo viên 

- Báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị là giảng viên cao cấp, có nhiều kinh 

nghiệm trong lý luận, thực tiễn hiện đang công tác tại các cơ quan thuộc Bộ 

Công Thương, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế 

Trung ương và các cơ quan liên quan; 

- Phương pháp giảng dạy: Áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại. Kết 

hợp giữa lý thuyết với trình chiếu hình ảnh thực tế, đồng thời chú trọng vào 

những kinh nghiệm thực tiễn khi giải quyết các tình huống phát sinh, phù hợp 

với từng nhóm đối tượng tham gia tập huấn, giúp học viên nắm bắt và vận dụng 

hiệu quả các kỹ năng vào thực tiễn công việc lĩnh vực tham mưu, phụ trách. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức Hội nghị 

Kinh phí cho công tác tổ chức Hội nghị: báo cáo viên, tài liệu, nước uống, 

hội trường, văn phòng phẩm... được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của 

Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp thông qua Sở Công Thương. 

( Có Dự toán kèm thèo) 

2. Kinh phí cho đại biểu tham dự 

Chi phí ăn, nghỉ đi lại của đại biểu: Do các cơ quan, đơn vị cử đại biểu chi 

trả theo quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Chủ trì triển khai tổ chức Hội nghị theo đúng kế hoạch, chịu trách nhiệm 

liên hệ mời báo cáo viên, trình Lãnh đạo kiểm duyệt nội dung của chuyên đề 

giảng dạy; 

- Tham mưu bài phát biểu Khai mạc, bế mạc, xây dựng chương trình, thực 

hiện nhiệm vụ tổ chức Hội nghị; 

- Tổng hợp danh sách đại biểu; chuẩn bị các tài liệu, Hội trường, công tác 

lễ tân, các thiết bị phục vụ giảng dạy của báo cáo viên và các điều kiện khác để 

tổ chức Hội nghị; 

- Đón tiếp, sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho khách mời Trung ương và Báo cáo 

viên theo kế hoạch (trường hợp tổ chức trực tiếp); 

- Cử cán bộ tham dự, đồng thời có đưa tin kịp thời lớp tập huấn lên Trang 

thông tin điện tử của Sở Công Thương. 

2. Đài phát thanh và truyền hình, Báo Lạng Sơn 

Phối hợp với Sở Công Thương cử cán bộ tham dự và đưa tin về Hội nghị 

bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2021. 
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3. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố, Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh, các Hội và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh, các Hội và các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

phối hợp cử cán bộ tham dự lớp tập huấn theo kế hoạch. 

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh sẽ có Giấy mời và 

phân bổ đại biểu gửi các cơ quan, đơn vị. Nhận được Giấy mời và phân bổ đại 

biểu, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- VP BCĐ liên ngành HNQT  

   về KT trung ương (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở CT; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Nguyễn Đình Đại 
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