
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày         tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  

cuộc họp xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 105-

KL/TU và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển 

công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030    

 

Ngày 01/4/2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 

105-KL/TU và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển 

công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tham dự 

cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 

UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Đình Lập và UBND thành 

phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Công Thương trình bày dự thảo Báo cáo và dự 

thảo Nghị quyết, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự họp, đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Sở Công Thương đã chủ động, tích cực trong việc chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo và dự thảo Nghị quyết theo 

nhiệm vụ được giao; các dự thảo có kết cấu, nội dung cơ bản đáp ứng yêu cầu. 

Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa thật sự phù hợp như: đánh giá kết quả đạt 

được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chưa thật sự rõ nét; chưa tổng 

quan về kết quả giai đoạn 2016-2020; một số nội dung còn quá chi tiết, chưa có 

tính tổng quan và chưa phù hợp với văn phong của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp 

kết cấu chưa thật sự hợp lý,... 

Để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo và dự thảo Nghị quyết, 

yêu cầu Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý hợp lý tại cuộc họp, 

bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo theo hướng sau:  

1. Đối với dự thảo Báo cáo 

a) Về tên gọi dự thảo: thống nhất là Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận 

số 105-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 22/8/2011 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 

b) Về nội dung đánh giá: báo cáo tập trung đánh giá giai đoạn 2016-2020, 

tuy nhiên cần có dẫn dắt về kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015 để làm nổi 
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bật tổng thể kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU nhất là 05 năm 

thực hiện Kết luận số 105-KL/TU, trong đó phân tích làm rõ kết quả, khó khăn, 

hạn chế như: 

- Về kết quả: nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh,…;  

- Những hạn chế: phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa đáp 

ứng được yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội, nội lực còn yếu, thiếu tính bền 

vững; chất lượng sản phẩm, năng suất lao động còn thấp; phát triển công nghiệp 

chưa gắn kết chặt chẽ với các ngành kinh tế khác; hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp công nghiệp còn thấp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, năng lực cạnh tranh 

thấp, chủ yếu là gia công, lắp ráp có giá trị gia tăng thấp; chưa có ngành công 

nghiệp mũi nhọn đóng vai trò dẫn dắt; quy hoạch hạ tầng cho phát triển công 

nghiệp còn hạn chế; tiến độ triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghiệp còn 

rất chậm, nhiều vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; một số mục 

tiêu của Nghị quyết và Kết luận không đạt được; còn doanh nghiệp vi phạm trong 

sản xuất công nghiệp; thu hút đầu tư trong phát triển công nghiệp còn chậm.  

- Rà soát, loại bỏ những nội dung chi tiết, nhỏ lẻ, không phù hợp với văn 

phong của Đảng (điển hình nhu kết quả đầu tư trạm cấp nước của Công ty cổ 

phần cấp thoát nước Lạng Sơn tại phần nhóm ngành sản xuất và phân phối 

nước và một số nội dung khác trong báo cáo); tập trung vào các nội dung trọng 

yếu, mang tính định hướng chỉ đạo chung và phải theo văn phong của Đảng; cần 

làm rõ nét hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; 

đối với các mục tiêu không đạt được cần phân tích, làm rõ nguyên nhân.   

2. Đối với dự thảo Nghị quyết 

a) Phần đánh giá tình hình: nguyên nhân của hạn chế, bất cập chưa mang 

tính tổng thể, cần xác định có nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ 

quan là chủ yếu. 

b) Phần mục tiêu: cơ bản nhất trí với mục tiêu do Sở Công Thương đề 

xuất, các mục tiêu cơ bản đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII; tuy nhiên cần xem xét, xác định cụ thể một số mục tiêu như: xác định cụ 

thể tên các khu, cụm công nghiệp hoàn thành đưa vào hoạt động trong giai đoạn; 

phối hợp, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội xem xét tính khả thi để bổ sung chỉ tiêu giá trị sản xuất, 

giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp và tỷ lệ lao động trong nhóm ngành 

công nghiệp; rà soát, loại bỏ một số chỉ tiêu nhỏ lẻ, chi tiết; bổ sung ở giai đoạn 

sau một số mục tiêu liên quan đến năng lượng tái tạo, năng lượng mới. 

c) Nhiệm vụ, giải pháp cần trình bày gọn lại, trong đó trình bày tách biệt 

giữa nhiệm vụ và giải pháp đồng thời có kế thừa nhiệm vụ, giải pháp của Nghị 

quyết số 26-NQ/TU và Kết luận số 105-KL/TU; phần giải pháp biên tập, sắp 

xếp thành các nhóm như sau: 

(1) Nhóm giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong 
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đó trình bày rõ nét về công tác tuyên truyền.  

(2) Nhóm giải pháp về chính sách phát triển ngành công nghiệp ưu tiên.  

(3) Nhóm giải pháp về chính sách tạo môi trường đầu tư, kinh doanh 

thuận lợi cho phát triển công nghiệp, gồm: thực hiện tốt chính sách ưu đãi của 

Trung ương và của tỉnh; giải pháp cải cách thủ tục hành chính; giải pháp tạo mặt 

bằng sạch; giải pháp về tạo điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư,...  

(4) Nhóm giải pháp về phát triển doanh nghiệp công nghiệp. 

(5) Nhóm giải pháp về chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 

(6) Nhóm giải pháp ứng dụng khoa học - công nghệ cho phát triển công nghiệp. 

(7) Nhóm giải pháp về thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp.  

Sở Công Thương rà soát, biên tập hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo và dự thảo 

Nghị quyết xong trước ngày 26/4/2021, trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 5/2021./. 
 

 

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

- Các cơ quan dự họp; UBND huyện Lộc Bình; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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