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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-

NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển 

thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020  

 

Ngày 06/3/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề để xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực 

hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 

2020 do Sở Công Thương chủ trì soạn thảo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh 

đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện 

lãnh đạo các cơ quan: Sở Công Thương, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tư 

pháp, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an 

tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND các 

huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn. Sau khi nghe Sở Công Thương trình 

bày các nội dung cuộc họp, ý kiến các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

Sở Công Thương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong xây dựng dự thảo Báo 

cáo, dự thảo đã cơ bản bám sát vào các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết, kế 

thừa báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết. Về bố cục thống nhất gồm 3 

phần: (I) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; (II) Kết quả thực hiện; (III) Nhiệm vụ và 

giải pháp. Thống nhất không xây dựng, trình dự thảo kết luận, đề nghị ban hành 

Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 41-NQ/TU.  

Đối với nội dung dự thảo Báo cáo yêu cầu Sở Công Thương biên tập, bổ 

sung một số nội dung sau: 

1. Phần công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Cần bổ sung công tác chỉ đạo, triển 

khai của các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, 

các huyện ủy, thành ủy.  

2. Phần kết quả thực hiện:  

- Cần bám sát báo cáo sơ kết 5 năm kết quả thực hiện Nghị quyết, thống 

nhất lấy số liệu giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020; rà soát, đánh giá kết quả 

thực hiện so với mục tiêu đề ra của Nghị quyết. 
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- Phần hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu: Cần bổ sung hạ tầng nhà làm việc 

liên ngành của các cơ quan, lực lượng chức năng; đường ra các khu vực cửa 

khẩu, đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và công tác phối hợp với Quảng Tây 

– Trung Quốc tổ chức đấu nối, thông quan một số tuyến đường chuyên dụng 

phục vụ cho lưu thông nhanh hơn (nhất là các khu vực cửa khẩu Chi Ma, Hữu 

Nghị, Tân Thanh, Bình Nghi, Co Sâu,…). 

- Đối với lĩnh vực du lịch: Bổ sung thông tin liên quan đến triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đề án phát triển du lịch của tỉnh. 

- Công tác xúc tiến đầu tư bổ sung các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh, 

đặc biệt là Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019, kết quả thu hút đầu tư qua các số 

liệu thống kê. 

- Công tác quy hoạch trình bày còn chung chung, cần tách riêng quy 

hoạch trong từng lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ. 

- Phần nghiên cứu xây dựng và thực hiện chính sách bỏ nội dung có chế, 

chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào Khu du lịch Mẫu Sơn; 

- Bổ sung kết quả đảm bảo an ninh trật tự, công tác quản lý thị trường, 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bình ổn thị trường, 

giá cả, tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng, an toàn, lành mạnh cho hoạt 

động thương mại, du lịch, dịch vụ phát triển 

- Phần cải cách hành chính: Bổ sung cải cách thủ tục trong lĩnh vực thuế, 

ngân hàng, kho bạc, chỉ số năng lực cạnh tranh; đặc biệt là việc đưa Trung tâm 

hành chính công vào hoạt động có hiệu quả. 

- Về phát triển mạng lưới các trung tâm thương mại cần rà soát, biên tập 

lại mạng lưới các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn. 

- Về công tác mở rộng phối hợp, liên kết phát triển kinh tế và hợp tác kinh 

tế đối ngoại cần bổ sung công tác hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu nông sản của các 

tỉnh Sơn La, Bắc Giang, Tiền Giang, Hải Dương, các tập đoàn lớn như Hoàng 

Anh Gia Lai, tổ chức các lễ hội hoa quả đặc sản của tỉnh để mở rộng thị trường 

tiêu thụ,…  

- Phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước bổ sung vai 

trò cầu nối giữa các doanh nghiệp của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

- Phần đánh giá chung cần đánh giá cụ thể từng lĩnh vực thương mại, dịch 

vụ, du lịch đối với nền kinh tế và việc khai thác tiềm năng, thế mạng cho phát 

triển thương mại, dịch vụ, du lịch. 

- Phần hạn chế, yếu kém cần đánh giá sâu hơn, rõ hơn và đánh giá tách 

riêng 03 lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ để toát lên những hạn chế, yếu 

kém thực sự.  

- Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém cần bổ sung các nguyên nhân về địa 

chính trị giáp quốc gia lớn; nguyên nhân hạ tầng phục vụ phát triển thương mại, 



 3 

dịch vụ, du lịch còn hạn chế; nguyên nhân chưa thu hút được các dự án đầu tư 

lớn phục vụ phát triển du lịch; nguyên nhân liên doanh, liên kết còn hạn chế 

chưa phát huy được vai trò hành lang kinh tế Nam Ninh- Lạng Sơn - Hà Nội; 

kêu gọi, thu hút đầu tư còn nhiều bất cập. 

3. Phần nhiệm vụ, giải pháp: 

- Bối cảnh tình hình cần biên tập gọn lại; phần nhiệm vụ và giải pháp cần 

tách riêng giữa nhiệm vụ và giải pháp. 

- Bổ sung nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn. 

- Phần phụ lục tổng hợp kết quả ban hành các văn bản thực hiện Nghị 

quyết cần trình bày tách riêng theo từng nhóm nội dung văn bản. 

4. Yêu cầu các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, 

Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, các 

cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, có văn bản 

tham gia ý kiến bổ sung đối với lĩnh vực ngành theo dõi, phụ trách, gửi Sở Công 

Thương trước ngày 10/3/2020 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo. 

5. Sở Công Thương tiếp thu tối đa các ý kiến tại cuộc họp, rà soát, sửa đổi 

các câu từ đảm bảo phù hợp, chính xác nhất; hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình 

UBND tỉnh trước ngày 12/3/2020 để trình phiên họp UBND tỉnh xem xét, thảo 

luận trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.  

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Các Sở: CT, VH-TT&DL, KH&ĐT, GTVT, 

 XD,TT&TT,NN&PTNT, YT, GD&ĐT, 

 KH&CN, TN&MT, TP, TC; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

-CA tỉnh, Cục Thuế, Cục HQ, Cục QLTT; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh,  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh,  

- UBND các huyện biên giới và thành phố LS. 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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