
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 313 /BC-UBND     Đình Lập, ngày 10 tháng 6 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai công tác hội nhập quốc tế về kinh tế 

6 tháng đầu năm, phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

    

Thực hiện Công văn số 606 /SCT-XNK  ngày 03 tháng  6  năm 2019 của 

Sở Công thương tinh Lạng Sơn, về việc báo cáo tình hình triển khai công tác hội 

nhập kinh tế quốc tế 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019, UBND huyện Đình Lập như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỘI NHẬP KINH TẾ 

QUỐC TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Công tác tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế 

 Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ban, ngành của tỉnh, 

UBND huyện Đình Lập đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công tác 

hội nhập kinh tế quốc tế, việc gia nhập WTO của Việt Nam thông qua các hội 

nghị, các lớp bồi dưỡng chính trị, phát song Truyền thanh - Truyền hình.  

 Với mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức, doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân về hội nhập, WTO 

và lộ trình cam kết của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, những 

thuận lợi và khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập. Đây là một trong 

những công việc đã được tập trung chỉ đạo, triển khai thường xuyên trong thời 

gian qua, qua đó đại bộ phận cán bộ và các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp 

thấy được sự cần thiết và quan tâm đến các vấn đề liên quan đến hội nhập, nhất 

là việc thực hiện các cam kết trong từng lĩnh vực ngành, hàng. 

 2. Về tiếp tục hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách liên quan 

đến HNQT về kinh tế của cơ quan, đơn vị 

 Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, UBND 

huyện đã tiến hành rà soát và báo cáo đóng góp ý kiến vào các hệ thống văn bản 

pháp luật, kịp thời bãi bỏ những quy định không phù hợp với cam kết, đảm bảo 

tự do kinh doanh hàng hóa và dịch vụ cho các đối tượng tham gia thị trường.  

Các văn bản đã được triển khai: Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 

09/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; Quyết định số 1467/QĐ-TTg 

ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển các 

thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch tổng thể phát 

triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030 ban 

hành kèm theo Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24/6/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1467/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=3098/Q%C4%90-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp và các 

sản phẩm chủ lực của tỉnh 

 Đầu tư trong những năm qua đã đem lại những kết quả đáng kể, trong đó 

huyện đã có những giải pháp tích cực huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát 

triển, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến 

khích được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài địa bàn sản xuất kinh doanh và xây 

dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn liên 

doanh, liên kết với các doanh nghiệp bạn trong lĩnh vực hoạt động đầu tư, 

thương mại. 

 Xây dựng danh mục để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của 

huyện, kêu gọi các dự án BOT, BT, PPP.., đầu tư về kết cấu hạ tầng giao thông, 

phát triển đô thị …Huy động các nguồn lực của nhân dân để đầu tư hoàn thiện 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông nông thôn; sử dụng có hiệu 

quả các nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách và đã đưa một số công trình hoàn 

thành vào sử dụng, đang phát huy hiệu quả, phục vụ tích cực cho phát triển kinh 

tế, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 

  Thực hiện các chương trình trợ giúp, đào tạo nâng cao năng lực quản lý 

cho doanh nghiệp, như tổ chức tập huấn tìm hiểu về Luật doanh nghiệp, Luật 

đầu tư, Luật đấu thầu…ngoài ra còn đào tạo lao động cho các doanh nghiệp trên 

địa bàn. 

 Tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân, không hạn chế ngành nghề, bảo đảm 

sự bình đẳng, tạo thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, thu hút các nhà đầu tư 

vào các lĩnh vực mà tỉnh khuyến khích đầu tư, hạn chế tác động xấu đến môi 

trường. 

 Quy hoạch chợ, vùng sản xuất, khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất 

vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản. Hướng dẫn để các doanh nghiệp khẩn 

trương áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng 

sản phẩm, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm…Xây dựng kế hoạch đăng ký 

và quảng bá thương hiệu các sản phẩm của huyện. 

 4. Phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trƣờng 

 UBND huyện đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện 

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các xã, thị trấn, phát huy các 

tiềm năng, lợi thế các nguồn nhân lực và đề ra các mục tiêu phát triển phù hợp 

với tiến trình đổi mới và hội nhập. 

 Qua quá trình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã 

tiếp tục tiến hành rà soát quy hoạch phát triển các lĩnh vực ngành như công 

nghiệp, thương mại, văn hóa du lịch…và quy hoạch trên địa bàn các xã, thị trấn 

cho phù hợp với định hướng chung của tỉnh. 
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 Phát triển thương mại gắn với phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém 

chất lượng, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, kích thích sản xuất phát 

triển, từng bước mở rộng thị trường ra bên ngoài địa bàn. 

 5. Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn  

 Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đến nay 

có 10/10 xã đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Hiện 10/10 xã cơ 

khí hóa nông nghiệp bằng máy cày tay các loại; máy xay sát các loại; Máy tuốt 

lúa liên hoàn; guồng tuốt lúa có động cơ; Máy thái thức ăn chăn nuôi; Máy phun 

thuốc trừ sâu có động cơ; Máy bơm nước các loại và một số máy chuyên dùng 

khác. Việc áp dụng máy móc vào sản xuất trong nông nghiệp đã góp phần nâng 

cao hiệu quả năng suất tạo điều kiện cho hàng nông sản tăng tính cạnh tranh tiếp 

cận thị trường, nâng đời sống của nông dân. 

6. Bảo vệ tài nguyên, môi trƣờng, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh 

quốc phòng 

- Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tiêu chí môi 

trường trong xây dựng nông thôn mới, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.  

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định về 

quản lý khu vực biên giới, bảo vệ biên giới, góp phần phát huy sức mạnh tổng 

hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với 

phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ an 

ninh tổ quốc do đó quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, 

chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; đảm bảo các hoạt động xuất nhập 

cảnh, giao thương khu vực biên giới ổn định; Các lực lượng chức năng nắm chắc 

tình hình, địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để xảy ra các vụ việc 

phức tạp; tập trung tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động xuất cảnh 

trái phép sang Trung Quốc.  

7. Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực 

 Tiếp tục thực hiện tốt công tác mô hình “Một cửa” trong việc cấp phép 

đầu tư, đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế… Thường xuyên tổ chức tiếp 

xúc, gặp gỡ giữa Lãnh đạo với các ngành, các doanh nghiệp, Hợp tác xã các nhà 

đầu tư trên địa bàn để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc cho doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát 

triển sản xuất kinh doanh cũng như thu hút đầu tư vào huyện. 

 Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

nhằm đáp ứng yêu cầu trong tiến trình hội nhập, các nhiệm vụ liên quan khác, 

nhất là công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

công chức, viên chức tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục thu 

hút, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phục vụ cho nhu cầu phát triển của 

địa phương. 
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 II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

 1. Chưa hình thành được rõ nét các ngành kinh tế mũi nhọn, phát sinh 

nhiều khó khăn vướng mắc ở các khu vực kinh tế quy mô nhỏ, các hàng hóa 

xuất khẩu cơ bản vẫn là sản phẩm thô chưa qua sơ chế, chế biến nên giá thành 

thấp; 

 2. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển còn chậm; văn hóa, xã 

hội, lao động, việc làm, đối tượng chính sách, người nghèo, chất lượng giáo dục 

chưa đồng đều, việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh còn nhiều bất cập. 

 III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến về đường lối, chính sách của 

Nhà nước về HNKTQT, các văn bản pháp luật mới ban hành cho các cán bộ 

quản lý nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn. 

 2. Tham gia các hội nghị tập huấn giới thiệu về kiến thức đầu tư, kỹ năng 

xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm 

vụ, quản lý thương mại trên địa bàn. 

 3. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông, nhất là giao thông nông thôn; Phát triển nguồn nhân lực trên 

địa bàn, thu hút đầu tư, tổ chức hội chợ thương mại trên địa bàn. 

 IV. ĐỀ XUẤT  

 Đề xuất tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng định kỳ cho đội 

ngũ cán bộ của huyện, nhất là việc cập nhật các thông tin mới, chuyên sâu trong 

lĩnh vực hội nhập, để thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến HNKTQT đạt 

chất lượng hiệu quả. 

 Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế 

6 tháng đầu năm đầu năm 2019 của UBND huyện Đình Lập./. 
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