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

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /KH-SCT       Lạng Sơn, ngày        tháng  10 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Đề án phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh 

 

Thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại, du lịch 

Tân Thanh và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương xây 

dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ để tổ chức 

thực hiện Đề án phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh.  

2. Xây dựng lộ trình, định hướng thực hiện các nội dung, công việc cụ thể, 

phát huy những tiềm năng, lợi thế để phát triển khu cửa khẩu Tân Thanh thành 

Khu thương mại, du lịch Tân Thanh trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030.  

3. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và đơn vị chủ trì thực 

hiện từng nhiệm vụ cụ thể; tiến độ, thời gian hoàn thành. Đảm bảo chất lượng công 

việc, thực hiện đúng quy trình, quy định; chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời đề xuất 

giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

4. Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ, lồng ghép hoạt động của ngành, 

thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Thành lập Hội Thương mại Biên mậu Lạng Sơn, đăng ký là thành 

viên của VBTA nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ 

nhau trong hoạt động kinh doanh thương mại tại khu vực các cửa khẩu 

trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh nói 

riêng 

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 

Lạng Sơn, các cơ quan liên quan để tập hợp các doanh nghiệp kinh doanh 

thương mại tại khu vực cửa khẩu trên toàn địa bàn tỉnh nói chung và tại khu vực 

cửa khẩu Tân Thanh nói riêng để thành lập Hội Thương mại Biên mậu Lạng 

Sơn, đăng ký là thành viên của VBTA. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý Thương mại. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023 
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2. Cung cấp thông tin về cơ chế chính sách, thông tin về thị trường, 

thông tin về giá cả, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và mặt hàng xuất 

khẩu 

Phối hợp với Cục Hải Quan, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng – Lạng Sơn kịp thời nắm thông tin về cơ chế chính sách, thông tin về thị 

trường, thông tin về giá cả, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Tân 

Thanh cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành hàng và 

các doanh nghiệp có hoạt động XNK hàng hóa qua cửa khẩu nhằm chủ động 

phương án kinh doanh XNK hàng hóa. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý Thương mại. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

3. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại (tổ chức hội chợ - triển 

lãm, gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương trong tỉnh và 

các tỉnh thành trong cả nước) 

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 

Lạng Sơn, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch các cơ quan liên quan nghiên cứu 

triển khai hợp tác với Thị Bằng Tường (Quảng Tây – Trung Quốc) tổ chức Hội 

chợ Thương mại, Du lịch Tân Thanh – Pò Chài. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại trực thuộc Sở Công Thương. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Thương mại; Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 – 2025. 

- Kinh phí: Xin bổ sung nguồn XTTM giai đoạn 2020-2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo chỉ đạo: đồng chí Liễu Anh Minh –Phó giám đốc Sở chỉ đạo 

trực tiếp việc thực hiện Kế hoạch này; Phân công, chỉ đạo các bộ phận, đơn vị 

trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao chủ 

trì. 

2. Phòng Quản lý Thương mại là đầu mối giám sát, đôn đốc thực hiện Kế 

hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, hằng năm theo 

quy định và định kỳ báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện gửi Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn theo yêu cầu. 

3. Văn phòng, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, 

chất lượng các nội dung của kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần 

chủ động đề xuất, kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc, báo cáo lãnh 

đạo chỉ đạo để xử lý kịp thời. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án phát triển thương mại, du lịch Tân 

Thanh của Sở Công Thương./. 

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

- Ban QLKCTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng: QLTM, KT-TH; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT.  
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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