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BÁO CÁO 

Sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Công Thương năm 2022 

 

 

Thực hiện Công văn số 854/SCT-KHTH ngày 27/5/2022 của Sở Công 

Thương về việc phối hợp chuẩn bị các nội dung sơ kết 6 tháng đầu năm ngành 

Công Thương năm 2022, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau:  

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách UBND 

tỉnh giao năm 2022; Quyết định số 221/QĐ-SCT ngày 31/12/2021 của Sở Công 

Thương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. UBND huyện đã ban hành 

Quyết định số 4868/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Đình Lập về 

việc Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022.  

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

2.1. Về hoạt động công nghiệp và thương mại trên địa bàn huyện 

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh: Trong 6 tháng đầu năm 2022, do ảnh 

hưởng tình  hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện xuất hiện các ca lây nhiễm 

trong cộng đồng, trường học tại một số xã, thị trấn. Tuy nhiên, do làm tốt công 

tác tuyên truyền, phòng, chống dịch vì vậy dịch bệnh được kiểm soát tốt...các  

hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực 

phẩm, khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế phục vụ công 

tác phòng, chống dịch, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực 

vật... đảm bảo cung ứng đầy đủ, phục vụ nhu cầu cho sản xuất và đời sống sinh 

hoạt hàng ngày của nhân dân. Các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá được các 

doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn đảm bảo nguồn cung cho thị trường, giá cả 

tương đối ổn định ngay cả trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh. Hàng hoá 

bày bán trên thị trường đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đảm bảo 

chất lượng, ghi nhãn đầy đủ theo đúng quy định.  

Trên địa bàn không phát hiện các hiện tượng đầu cơ, găm hàng gây khan 

hiếm, tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường, một số mặt hàng tăng giá nhẹ như: 

Dầu ăn, nước mắm... nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, mặt hàng dầu gió Phật 

Linh, Trường Sơn khan hiếm và tăng giá do nguyên liệu nhập từ nước ngoài về 

để sản xuất khó khăn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều ngành 

nghề, lĩnh vực, ngành hàng sản xuất, kinh doanh vẫn gặp khó khăn, đặc biệt là 

các ngành dịch vụ, du lịch; doanh nghiệp nhỏ và vừa; đơn vị trực tiếp sản xuất; 

các hộ, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ. 
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Hoạt động công nghiệp: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đang từng 

bước được khống chế, nên các doanh nghiệp, HTX có hoạt động sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022 đang dần từng bước hồi phục, 

một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: sản xuất gạch, gỗ bóc,... 

Thành lập cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Đình Lập đã được UBND 

tỉnh Phê duyệt bổ sung Cụm công nghiệp Đình Lập vào Quy hoạch phát triển 

các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2011 -2020, xét đến năm 2025 tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 

23/3/2022. UBND huyện cũng đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện thủ tục thành lập Cụm công nghiệp, dự kiến trình 

UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2022.  

2.3. Công tác an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-SCT ngày 08/4/2022 của Sở Công Thương 

tỉnh Lạng Sơn về triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” thuộc lĩnh 

vực ngành Công Thương quản lý năm 2022, UBND huyện Đình Lập đã triển khai 

“Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” thuộc lĩnh vực ngành Công Thương 

quản lý năm 2022 trên địa bàn huyện. Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 

13/4/2022 của UBND huyện Đình Lập về thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành; 

Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra được 14 cơ sở, trong đó phát hiện có vi phạm 

và xử phạt vi phạm hành chính 07 cơ sở với tổng số tiền 10.250.000 đồng. Công 

tác quản lý ATTP đối với ngành Công Thương quản lý tăng cường kiểm tra các 

cơ sở sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt, thực phẩm bao gói sẵn … Kết quả kiểm tra 

các cơ sở thuộc ngành Công Thương quản lý cơ bản bảo đảm về ATTP. 

2.4. Công tác Khuyến công   

Thực hiện Công văn số 773/SCT-KC&XTTM ngày 13/5/2022 của Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công địa 

phương và kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023. UBND huyện đã chỉ đạo 

phòng  Kinh tế và Hạ tầng huyện triển khai văn bản của Sở Công Thương và ban 

hành Công văn số 35/KTHT ngày 20/5/2022 về việc đăng ký hỗ trợ kinh phí 

khuyến công địa phương và kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023.  

 Triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích nhà đầu tư, phát triển hợp tác, 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận 01 hồ sơ, trong đó: 01 hồ sơ đề nghị 

đăng ký hỗ trợ phát triển thương hiệu Gừng Mộc Lưu Thạch quy định tại 

khoản1, khoản 2, Điều 9, Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND; Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng phối hợp với Tổ thẩm định tiến hành hướng dẫn quy trình lập hồ sơ và thực 

hiện các bước tiếp theo. 

 2.5. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

UBND huyện luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính nhằm nâng 

cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai thực hiện TTHC phục 

vụ người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Chỉ đạo các phòng chuyên môn có 
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TTHC thường xuyên rà soát các TTHC đơn vị được giao thực hiện; niêm yết 

công khai các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và niêm yết 

tại phòng làm việc; cử công chức chuyên môn có trình độ trực tiếp nhận hồ sơ 

tại Một cửa của huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện đã tham mưu UBND huyện cấp 02 giấy phép cửa hàng đủ điều kiện bán 

lẻ khí dầu hóa lỏng LPG chai, 03 giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, 01 giấy 

phép bán lẻ rượu. Thời gian thực hiện các TTHC đảm bảo đúng theo quy định, 

không có TTHC bị quá hạn. 

2.6.  Về công tác tác phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, quản lý 

hóa chất, khai thác mỏ 

Trong thời gian qua UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền về sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và hóa chất trong sản xuất tới các cơ sở 

sản xuất,  Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện 

không có cơ sở nào sử dụng vật liệu nổ và hóa chất trong sản xuất. 

 2.7. Về công tác xây dựng nông thôn mới (tiêu chí 4, tiêu chí 7): 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/01/2022 

của UBND huyện Đình Lập về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập. Đối với xã Châu 

Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và xã Bắc Lãng phấn đấu đạt 

chuẩn Nông thôn mới Nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện hỗ trợ xây 

dựng 01 cửa hàng tiện lợi tại trung tâm xã Châu Sơn với số tiền 20 triệu đồng 

bằng nguồn kinh phí của huyện. Hiện qua rà soát, đánh giá đối chiếu với Bộ tiêu 

chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thì các tiêu chí 4 và 

tiêu chí 7 đã hoàn thành. 

3. Những khó khăn, tồn tại 

- Về công tác báo cáo: Mặc dù huyện đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu 

các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện chế độ báo cáo tình hình sản xuất, 

kinh doanh, những khó khăn vướng mắc theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 6 

tháng, 01 năm) nhưng việc chấp hành của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa 

nghiêm túc nên gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tổng 

hợp số liệu báo cáo cấp trên. 

- Do giá xăng, dầu liên tục biến động, tăng cao đã làm ảnh hưởng đến giá 

thành, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. 

4. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện kế hoạch giao năm 2022; 

- Tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đăng ký, 

hoàn thiện hồ sơ đăng ký hỗ trợ theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND; 

- Tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện 

chế độ báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh theo quy định; 
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- Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các hộ sản xuất sản xuất, kinh doanh thực 

hiện chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm theo quy định (về thực hiện ký cam kết, tự xác nhận kiến thức an toàn 

thực phẩm). Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm 

theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện thẩm tra, hướng dẫn xã về đích nông thôn mới năm 2022 

hoàn thiện hồ sơ đúng theo quy định, đảm bảo thời gian theo kế hoạch. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Công Thương 

tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Sở Công Thương; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 


		2022-06-23T08:16:19+0700


		2022-06-23T08:53:12+0700


		2022-06-23T08:53:12+0700


		2022-06-23T08:53:12+0700




