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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2022 

 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

 ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp 

 chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực  

cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

  

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Công 

Thương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

 - Cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo 

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai 

các giải pháp, nội dung thuộc lĩnh vực ngành nhằm góp phần cải thiện mạnh mẽ 

môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI), tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, giảm tỷ lệ doanh 

nghiệp giải thể, ngừng hoạt động kinh doanh; giảm chi phí đầu vào, chi phí 

không chính thức cho doanh nghiệp và người dân.  

- Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của đại 

dịch Covid-19; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh 

doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh.  

- Tích cực cải thiện chất lượng, tăng điểm các chỉ số thành phần, đưa vị trí 

xếp hạng PCI của tỉnh Lạng Sơn năm 2022 xếp vào nhóm khá của cả nước. Xây 

dựng và triển khai Chương trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hiệu quả 

hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.  Phấn đấu 

100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 được cung cấp 

trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ 

sơ công việc của Sở được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước).  
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2. Yêu cầu  

- Xác định cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên; phân công Lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 43/NQ-

TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Căn cứ hướng dẫn của các 

Bộ, ngành Trung ương về các bộ chỉ số, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với 

UBND tỉnh triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân công. 

- Các phòng ban, đơn vị thuộc thuộc Sở cần chủ động, tích cực phối hợp 

các Sở, ngành liên quan, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế 

thành phố triển khai các nhiệm vụ được giao góp phần vào cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 

2020 và 2021); đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. Triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

tại Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 02/12/2021 của Sở Công Thương về thực 

hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Tăng cường trách nhiệm, tính chủ 

động của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cải thiện các chỉ số thành phần PCI. 

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo 

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; nhấn mạnh các giải pháp tăng mức độ 

sẵn sàng thích ứng với nền sản xuất mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. 

3. Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn với chỉ tiêu 

rõ ràng, lộ trình cụ thể để tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu có tính 

chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn như bảo vệ môi trường 

sinh thái, giảm nghèo đa chiều, phát triển các xã vùng sâu, vùng xa, xã biên 

giới...;  đồng thời, thực hiện các giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức toàn 
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xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp về nội dung và ý nghĩa của phát triển bền 

vững nhằm phát triển nhanh cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững. 

4. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

5. Tăng cường công tác rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; 

gắn cải cách thủ tục hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử. Cải cách thực 

chất các quy định về điều kiện kinh doanh. 

6. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành để giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tiếp 

tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, 

khắc phục các tác động tiêu cực của dịch Covid-19.   

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

- Tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo phân 

công tại Công văn số 1689/SCT-KHTH ngày 23/11/2021 của Sở Công Thương 

về việc triển khai các nhiệm vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

- Tiếp tục rà soát, tham mưu cho Lãnh đạo Sở báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh có ý kiến đề xuất với các Bộ, ngành Trung ương báo cáo Chính phủ bãi bỏ, 

đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, 

không hợp lý với các quy định pháp luật. 

- Kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật, tạo thuận 

lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. 

2. Phòng Quản lý năng lượng: Căn cứ văn bản hướng dẫn của các Bộ, 

ngành Trung ương, của tỉnh và các cơ quan liên quan... chủ động nghiên cứu, 

tham mưu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến chỉ 

số “Tiếp cận điện năng” một cách thường xuyên (theo Phụ lục Kế hoạch số 

15/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh).  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ nội dung của Kế hoạch, chức 

năng nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ phát sinh, cần tích cực chủ động tham 

mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hiệu quả và chất lượng, báo cáo 

tình hình thực hiện nhiệm vụ và những khó khăn vướng mắc theo yêu cầu. 

2. Đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố 

chủ động tham mưu UBND các huyện, thành phố triển khai các nội dung của kế 

hoạch trên địa bàn, tăng cường công tác phối hợp với Sở Công Thương và các cơ 

quan chức năng, kịp thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc với Sở Công 

Thương để phối hợp giải quyết. 

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở trước ngày 31 tháng 5 và 01 tháng 12 năm 

2022, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch 06 tháng và 01 năm gửi về 

phòng Kế hoạch-Tổng hợp để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu. 

4. Giao Phòng Kế hoạch-Tổng hợp là đầu mối theo dõi, tổng hợp thực hiện 

Kế hoạch này, thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định. 

Sở Công Thương yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiên cứu, 

tham mưu, thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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