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V/v tham gia ý kiến đối với dự 

thảo Chiến lược xuất nhập khẩu 

hàng hóa thời kỳ 2021-2030 

 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương. 

 

Thực hiện Công văn số 5626/BCT-XNK ngày 15/9/2021 của Bộ Công 

Thương về việc tham gia ý kiến dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa 

thời kỳ 2021-2030, sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến 

như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với bố cục dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng 

hóa thời kỳ 2021-2030 do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo. 

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét một số nội dung sau: 

- Tiết 3.3.3.1 điểm 3.3.3 khoản 3.3 phần thứ ba (trang 94) dự thảo quy 

định “Giai đoạn đến năm 2030 và 2035, trên nguyên tắc phát triển đồng bộ, 

hiệu quả ngành công nghiệp khí thông qua việc phát huy và sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả…”, tuy nhiên tên dự thảo quy định thời kỳ 2021-2030, đề nghị xem 

xét sửa lại đảm bảo thống nhất về thời gian. 

- Điểm 4.1.1 khoản 4.1 phần thứ tư (trang 101) phần liên quan tới 

công tác hải quan, để phù hợp với mô hình quản lý hải quan thông minh ngành 

hải quan đang xây dựng, đề nghị xem xét chỉnh sửa: "Xây dựng mô hình quản 

lý hải quan có mức độ tự động hóa cao, ứng dụng các thành tựu khoa học công 

nghệ mới và hiện đại trên nền tảng số, phi giấy tờ, đảm bảo minh bạch, công 

bằng, hiệu lực, hệu quả, có khả năng dự báo, thích ứng với sự biến động của 

thương mại quốc tế và yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan, yêu cầu chia sẻ, 

kết nối với các Bộ, ngành, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, phục vụ người dân, 

doanh nghiệp". 

- Tiết 4.1.2.1 điểm 4.1.2 khoản 4.1 phần thứ tư, đề nghị bổ sung nội 

dung liên quan đến giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa 

khẩu đường sắt để tận dụng và phát huy ưu điểm của loại hình vận tải này. 

- Tiết 4.1.2.1 điểm 4.1.2 khoản 4.1 phần thứ tư (trang 114) đề nghị bổ 

sung thêm cơ chế thúc đẩy phát triển hoạt động logistics qua các cửa khẩu 

trọng điểm đường bộ như: Hữu Nghị, Móng Cái, Lào Cai,... để tận dụng lợi thế 

về địa chính trị của Việt Nam trong việc kết nối với các nước ASEAN. 

- Tiết 4.1.2.1 điểm 4.1.2 khoản 4.1 phần thứ tư (trang 115), đối với 

nhóm tiêu chí khoa học và công nghệ, đề nghị xem xét bổ sung nội dung: "Xây 

dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, tập trung vào các công 

nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Áp dụng các cơ chế, 
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chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với các trung tâm đổi mới sáng tạo." 

để phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của 

Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó đã xác định rõ vai trò của các trung tâm 

đổi mới sáng tạo trong chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng 

tạo quốc gia. 

- Tiết 4.1.2.2 điểm 4.1.2 khoản 4.1 phần thứ tư (trang 119) dự thảo 

quy định “Về vai trò tổ chức liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các hiệp hội 

doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cần tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích 

doanh nghiệp thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn”, tuy nhiên Quyết 

định số 62/2013/QĐ-TTg đã hết hiệu lực bởi Nghị định số 98/2018/NĐ-CP 

ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đề nghị rà soát lại. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Công Thương xem xét./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- C,PVP UBND tỉnh; 

  các phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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