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   KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình 

 làm việc của UBND tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Thực hiện Chương trình làm việc số 58/CTr-UBND ngày 31/12/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt tới các phòng, đơn vị trong ngành về các nhiệm vụ, nội dung 

thuộc ngành trong Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2022; xác định rõ 

nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo và phân công chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai 

thực hiện nội dung công việc đã được giao thực hiện trong Chương trình làm 

việc của UBND tỉnh năm 2022 đảm bảo đúng thời gian và chất lượng. 

2. Yêu cầu 

- Phải xác định rõ được nội dung công việc, thời gian hoàn thành, đơn vị 

chủ trì, đơn vị phối hợp, đảm bảo nhiệm vụ được giao thực hiện một cách khẩn 

trương, tích cực, chủ động, đạt chất lượng và hiệu quả. 

- Các phòng, đơn vị trong ngành chủ động và tích cực, bám sát các nội 

dung liên quan; phối hợp hoàn thành dự thảo các Báo cáo, Tờ trình; Nghị quyết 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng 

nội dung, yêu cầu đã được phân công. 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, YÊU CẦU THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

Số 

TT 
Nhiệm vụ 

Phòng 

chủ trì 

thực hiện 

Phòng, 

 đơn vị 

phối hợp  

Thời gian 

hoàn thành  

1 

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh 

Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2018 – 2030” (Trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 3) 

1.1. 

Xây dựng “Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về 

đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 

66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của 

HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư 

xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2018 – 2030”. 

Phòng 

QLTM 

Văn phòng; 

các phòng, 

 đơn vị liên 

quan 

Trước ngày 

15/02/2022 
trình Lãnh đạo 

Sở xem xét, cho 

ý kiến. 

1.2. 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

25/02/2022. 



2 

 

 

điều tại Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 

11/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định chính sách 

hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2030” theo 

ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

2.3. 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Văn phòng 

UBND tỉnh đưa ra phiên họp UBND tỉnh tháng 

3/2022 “Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 

66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của 

HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư 

xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2018 – 2030”. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

01/3/2022 

2 

Xây dựng “Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. 

(Trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 4) 

 

2.1 

Xây dựng “Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị 

xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chính 

sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

(Tiếp tuc triển 

khai theo tiến 

độ) 

 

 

2.2 

Tiếp thu hoàn thiện Dự thảo theo ý kiến chỉ đạo 

của UBND tỉnh (nếu có), tham mưu cho Lãnh 

đạo Sở báo cáo Văn phòng UBND tỉnh đưa ra 

trình phiên họp UBND tỉnh tháng 4/2022 “Tờ 

trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh”. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

01/4/2022 

 

 

2.3 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Tờ trình của 

UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh” theo kết luận phiên họp UBND tỉnh 

tháng 4/2022. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Theo kết luận 

phiên họp 

UBND tỉnh 

tháng 4/2022. 

3 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phát triển và 

quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh)” (Trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 4) 

3.1 

Xây dựng “Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định về phát triển và quản 

lý chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sửa đổi Quyết 

định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 

của UBND tỉnh)”. 

Phòng 

QLTM 

Các  

 đơn vị liên 

quan 

Trước ngày 

15/3/2022 trình 

Lãnh đạo Sở 

xem xét, cho ý 

kiến. 

3.2 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định 

về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-

UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh)” theo ý 

kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

25/3/2022. 

3.3 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Văn phòng 

UBND tỉnh đưa ra phiên họp UBND tỉnh tháng 

4/2022 “Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định về phát triển và quản lý 

chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sửa đổi Quyết 

định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 

của UBND tỉnh)”. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

01/4/2022 

3.4 Tiếp thu, hoàn thiện “Dự thảo Quyết định của Phòng Các đơn vị Theo kết luận 



3 

 

 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phát 

triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 

20/12/2014 của UBND tỉnh)” theo kết luận 

phiên họp UBND tỉnh tháng 4/2022. 

QLTM liên quan Phiên họp 

UBND tỉnh 

tháng 4/2022 

 

4 

Hoàn chỉnh “Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của 

HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2030”. (Trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 5) 

 

 

4.1 

Hoàn chỉnh “Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh 

về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 

66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của 

HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư 

xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2018 – 2030” theo kết luận Phiên 

họp UBND tỉnh tháng 3/2022. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

15/4/2022. 

 

 

 

4.2 

Tiếp tục hoàn chỉnh “Dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 

11/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định chính sách 

hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2030” theo 

kết luận Phiên họp UBND tỉnh tháng 3/2022 và 

ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

25/4/2022. 

 

 

 

4.3 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Văn phòng 

UBND tỉnh đưa ra phiên họp UBND tỉnh tháng 

5/2022 “Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 

66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của 

HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư 

xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2018 – 2030”. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

01/5/2022 

5 Xây dựng “Dự thảo Đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.  

(Trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 8) 

 

5.1 

Xây dựng “Dự thảo Đề án phát triển thị trường 

xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030”. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

15/7/2022 trình 

LĐ Sở xem xét, 

cho ý kiến. 

 

5.2 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Đề án 

phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ 

lực của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030” theo ý kiến chỉ đạo của 

Lãnh đạo Sở. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

25/7/2022. 

 

 

5.3 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Văn phòng 

UBND tỉnh đưa ra phiên họp UBND tỉnh tháng 

8/2022 “Dự thảo Đề án phát triển thị trường xuất 

khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

01/8/2022 

 

 

5.4 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Đề án 

phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ 

lực của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030” theo kết luận phiên họp 

UBND tỉnh tháng 8/2022. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Theo kết luận 

phiên họp 

UBND tỉnh 

tháng 8/2022. 

6 Xây dựng “Dự thảo Đề án phát triển hạ tầng chợ biên giới, miền núi trên địa bàn tỉnh giai 



4 

 

 

đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030”. (Trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 8) 

 

6.1 

Xây dựng “Dự thảo Đề án phát triển hạ tầng chợ 

biên giới, miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021 - 2025 định hướng đến năm 2030”. 

Phòng 

QLTM 

 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

15/7/2022 trình 

Lãnh đạo Sở 

xem xét, cho ý 

kiến. 

 

6.2 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Đề án 

phát triển hạ tầng chợ biên giới, miền núi trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 định hướng 

đến năm 2030”  theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh 

đạo Sở. 

Phòng 

QLTM 

 

Các đơn vị 

liên quan 
Trước ngày 

25/7/2022. 

 

6.3 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Văn phòng 

UBND tỉnh đưa ra phiên họp UBND tỉnh tháng 

8/2022 “Dự thảo Đề án phát triển hạ tầng chợ 

biên giới, miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021 - 2025 định hướng đến năm 2030”. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

01/8/2022 

 

 

6.4 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Đề án 

phát triển hạ tầng chợ biên giới, miền núi trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 định hướng 

đến năm 2030” theo kết luận phiên họp UBND 

tỉnh tháng 8/2022. 

Phòng 

QLTM 

Các đơn vị 

liên quan 

Theo kết luận 

phiên họp 

UBND tỉnh 

tháng 8/2022. 

7 Xây dựng “Dự thảo Đề án phát triển các cơ sở chế biến nông lâm sản trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn”. (Trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 9) 

 

7.1 

 

Xây dựng “Dự thảo Đề án phát triển các cơ sở 

chế biến nông lâm sản trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn”. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

15/8/2022 trình 

Lãnh đạo Sở 

xem xét, cho ý 

kiến. 

 

7.2 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Đề án 

phát triển các cơ sở chế biến nông lâm sản trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn”  theo ý kiến chỉ đạo của 

Lãnh đạo Sở. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

25/8/2022. 

 

7.3 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Văn phòng 

UBND, đưa ra trình phiên họp UBND tỉnh tháng 

9/2022 “Dự thảo Đề án phát triển các cơ sở chế 

biến nông lâm sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

01/9/2022 

 

7.4 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Đề án 

phát triển các cơ sở chế biến nông lâm sản trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn” theo kết luận phiên họp 

UBND tỉnh tháng 9/2022. 

 
Các đơn vị 

liên quan 

Theo kết luận 

phiên họp 

UBND tỉnh 

tháng 9/2022. 

8 Xây dựng “Dự thảo Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. (Trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 9) 

 

8.1 

Xây dựng “Dự thảo Đề án phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

15/8/2022 trình 

LĐ Sở xem xét, 

cho ý kiến. 

 

8.2 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Đề án 

phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030”  theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

25/8/2022. 

 

8.3 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Văn phòng 

UBND, đưa ra trình phiên họp UBND tỉnh tháng 

9/2022 “Dự thảo Đề án phát triển công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

01/9/2022 

 

8.4 

 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Đề án 

phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Theo kết luận 

phiên họp 

UBND tỉnh 
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2030” theo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 

9/2022. 

tháng 9/2022. 

9 Xây dựng “Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. (Trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 12) 

 

9.1 

Xây dựng “Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

15/11/2022 

trình LĐ Sở xem 

xét, cho ý kiến. 

 

9.2 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn”  theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

25/11/2022. 

 

 

9.3 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Văn phòng 

UBND, đưa ra trình phiên họp UBND tỉnh tháng 

12/2022 “Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Trước ngày 

01/12/2022 

 

9.4 

Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện “Dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn” theo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 

12/2022. 

Phòng 

QLCN 

Các đơn vị 

liên quan 

Theo kết luận 

phiên họp 

UBND tỉnh 

tháng 12/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng có nhiệm vụ được giao chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở thành 

lập Tổ soạn thảo; dự thảo các Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của 

HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về các nội dung phòng được giao thực 

hiện đảm bảo chất lượng và thời gian trình UBND tỉnh. 

2. Các phòng, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp tham gia góp ý 

các nội dung khi được xin ý kiến theo chức năng nhiệm vụ đảm bảo chất lượng 

và thời gian yêu cầu. 

3. Tổ theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ của Sở, cập nhật nội dung, phối hợp đôn 

đốc đảm bảo tiến độ đề ra.  

Ngoài các nhiệm vụ đã có trong Chương trình công tác năm, các nhiệm vụ 

phát sinh và những nhiệm vụ trọng tâm khác sẽ được phân công kịp thời, đảm 

bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. 

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiên 

cứu, chủ động triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế 

hoạch đã đề ra./. 

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

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm KC&XTTM;                                                                

- Lưu VT, KHTH. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Đình Đại 
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