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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số: 80/BC-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 5  năm 2019 

BÁO CÁO 
Sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT 

của Bộ Thông tin và Truyền thông  
 

Căn cứ nội dung Công văn số 617/STTTT-TTBCXB ngày 14/5/2019 của 
Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư 
số 22/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương 
báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 
22/2016/TT-BTTTT  

1. Công tác chỉ đạo, thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt 
động đối ngoại 

Trong 03 năm 2016-2018, Sở Công thương đã luôn chủ động phổ biến, 
tuyên truyền cho toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở về các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đối 
ngoại; nghiêm túc triển khai thực hiện công tác đối ngoại thuộc lĩnh vực ngành1. 
Các hoạt động đối ngoại của Sở luôn được xây dựng bám sát các chủ trương, 
chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của 
tỉnh, được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có sự phối kết hợp giữa các ngành và các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.  

Đồng thời, Sở Công Thương đã tích cực phối hợp cùng các sở ngành liên 
quan tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt 
Nam nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng, giới thiệu những tiềm năng, thế 
mạnh của tỉnh trong sự phát triển, hợp tác và hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực; 

                                                
1 Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý 
thống nhất hoạt động đối ngoại, Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập 
quốc tế, Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 
07/7/2015 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị 
định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; 
Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn 
quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chương trình 
hành động số 107-CTr/TU ngày 15/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn và các văn bản chỉ 
đạo, định hướng của Trung ương về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Quyết định số 950/QĐ-
UBND ngày 29/5/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 
25/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016; Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 31/2018/QĐ-
UBND ngày 05/3/2018 ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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thông qua nhiều kênh tuyên truyền, tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, chương 
trình phổ biến thông tin, ban hành các văn bản... nhằm thông tin kịp thời các chủ 
chương, chính sách, cập nhật các cam kết quốc tế, các Hiệp định song phương, 
đa phương, đặc biệt là các Hiệp định Thương mại Tự do (FTAs) mà Việt Nam 
ký kết, gia nhập, đến các cơ quan, doanh nghiệp, giúp các cơ quan quản lý và 
các doanh nghiệp kịp thời có những chỉ đạo, thực hiện hoặc thay đổi phù hợp 
trong thời gian tới. từ đó đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế khu vực. Bên cạnh 
đó luôn vận động doanh nghiệp, nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới nhận thức 
đúng vai trò, ý nghĩa của công tác đối ngoại, chú trọng, tăng cường công tác 
tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biên giới và lãnh thổ, . 

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Một số nhiệm vụ trọng tâm 

- Phối hợp với các ngành tích cực triển khai thực hiện kết quả đạt được 
trong thỏa thuận của Hội nghị UBCTLH được tổ chức thường niên giữa các tỉnh 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc 
Choang Quảng Tây (Trung Quốc). 

- Phối hợp các Sở, ngành, đơn vị trong và ngoài tình tổ chức các chương 
trình, hoạt động nhằm đẩy mạnh hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế, gắn hoạt 
động thông tin đối ngoại với hoạt động kinh tế, thương mại: Chủ trì tham mưu 
UBND tỉnh phối hợp UBND tỉnh Bắc Giang, tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất 
khẩu Vải thiều. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức 
Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung (Lạng Sơn); tổ chức và tham gia các hội 
chợ thương mại trong và ngoài nước, thông qua các hội chợ thương mại tăng 
cường quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước có cơ hội giao lưu, hợp tác giới thiệu các sản 
phẩm nông lâm sản, các mặt hàng có thương hiệu của địa phương. 

- Phối hợp với Vụ Thương mại biên giới và miền núi (nay là Cục Xuất 
nhập khẩu) tổ chức thành công Hội nghị kết nối thương nhân XNK các mặt hàng 
nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc năm 2016; Xây 
dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế 
về kinh tế tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và Kế hoạch khảo sát học tập kinh nghiệm 
của BCĐ liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh tại Lào Cai. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, thông tin đại 
chúng nhằm xây dựng, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thông tin của tỉnh, thành 
phố, đặc biệt trong lĩnh vực XNK, thương mại biên giới; giải thích, làm rõ, đấu 
tranh với các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của địa 
phương. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Phối hợp với các Sở ngành tham gia các hoạt động đối ngoại khác theo sự 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các chương trình đối ngoại liên quan. 

2.2. Công tác tổ chức quản lý đoàn ra, đoàn vào 
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Trong quá trình thực hiện công tác đối ngoại, việc tổ chức các đoàn cán 
bộ, công chức và các cá nhân ra nước ngoài đều được triển khai thực hiện theo 
đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc tổ chức các chuyến đi 
công tác nước ngoài đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiết kiệm. Thành phần tham 
gia đoàn công tác nước ngoài đều được thẩm tra kỹ lưỡng về nội dung, đối 
tượng được cử đi, chương trình làm việc ở nước ngoài được lên kế hoạch chặt 
chẽ, đảm bảo chấp hành đúng luật pháp của nước sở tại và thực hiện đúng các 
quy định về xuất nhập cảnh của Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng 
nghi thức, để lại ấn tượng tốt đẹp với phía bạn. Đồng thời luôn chủ động nắm 
bắt thông tin, chủ động phối hợp trong công tác đón tiếp các Đoàn công tác, 
Đoàn đại biểu nước ngoài đến thăm và làm việc, chuẩn bị các nội dung làm việc 
có liên quan đến lĩnh vực ngành.  

- Trong năm 2016, thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công 
Thương đã chủ trì phối hợp các Sở ngành tham mưu thành lập Đoàn tham gia 
Hội chợ TMQT Trung-Việt (Bằng Tường 2016) và một số Hội chợ tại các 
huyện, thành phố Nam Ninh, Vân Nam (Trung Quốc); phối hợp với các Sở ban 
ngành liên quan đón tiếp, làm việc với các Đoàn công tác phía Trung Quốc2. Cử 
đồng chí Nguyễn Đắc Thủy – Phó Giám đốc Sở tham gia đoàn công tác của Bộ 
Công Thương tại Trung Quốc nghiên cứu, xúc tiến xuất khẩu lúa gạo; đồng chí 
Nguyễn Quốc Hải – Phó Giám đốc và 01 đồng chí công chức tham gia Đoàn đại 
biểu tham dự Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 13 và khảo sát tại Quảng 
Tây, Trung Quốc; Tham gia Khóa nghiên cứu về xây dựng và quản lý khu hợp 
tác qua biên giới Việt – Trung lần thứ hai tại Nam Ninh; Cử 06 đồng chí cán bộ 
thuộc Sở tham gia Đoàn chiêu thương Hội nghị kết nối thương nhân XNK các 
mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tại 
Quảng Tây, Trung Quốc. 

- Trong năm 2017, thực hiện theo chương trình công tác của tỉnh và các 
Sở ngành liên quan, Lãnh đạo Sở và đoàn công tác Sở Công thương đã tham gia 
các đoàn công tác tại các Thành phố, huyện, các cơ quan liên quan của Khu tự 
trị dân tộc Choang – Quảng Tây, Trung Quốc. Nội dung làm việc chủ yếu tập 
chung về hợp tác, xúc tiến thương mại, trao đổi, bàn thống nhất nhằm thúc đẩy 
hoạt động thương mại biên giới phát triển3. 

- Trong năm 2018, Sở Công Thương đã cử đại diện Lãnh đạo tham gia 
các đoàn công tác tham dự các hoạt động, hội nghị và diễn đàn diễn ra tại các 
Thành phố, huyện, các cơ quan liên quan của Khu tự trị dân tộc Choang – 
Quảng Tây, Trung Quốc; tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi chiêu thương tại 
Quảng Tây, Trung Quốc. Đồng thời, Sở cũng chủ trì phối hợp với các cơ quan 

                                                
2 Đoàn công tác của Học viện Quản lý công cộng, Đại học Quảng Tây; Đoàn công tác của Chính quyền nhân dân 
thành phố Sùng Tả; Đoàn đại biểu thương mại Quảng Tây đến thăm quan khảo sát thị trường Lạng Sơn 
3 01 đoàn gồm 03 đồng chí tham dự hoạt động giao lưu mùa xuân ngày 18/01/2017 do đồng chí Nguyễn Quốc 
Hải – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn; 01 đoàn gồm 07 đồng chí để trao đổi về công tác phối hợp tổ chức Hội 
chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2017) và mời đại biểu sang tham dự Hội chợ tại Lạng Sơn do 
đồng chí Nguyễn Đắc Thủy – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn. Cử đồng chí Nguyễn Quốc Hải tham gia Đoàn 
đại biểu của tỉnh tham dự Tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc. 
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có liên quan tiếp đón và làm việc với Đoàn đại biểu của chính quyền và các cơ 
quan của Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây, Trung Quốc. Các nội dung 
chủ yếu tập chung về hợp tác, xúc tiến thương mại, trao đổi, bàn thống nhất 
nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới phát triển4.  

2.3. Công tác tổ chức thực hiện và quản lý các thỏa thuận quốc tế đã ký kết 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, trong hoạt động đối ngoại năm 
2016 Sở Công Thương không tham gia ký kết các thỏa thuận quốc tế với các đối 
tác nước ngoài. Trong năm 2017, Sở Công Thương thực hiện các nội dung đã 
được ký kết trong Bản ghi nhớ về việc thay đổi năm tổ chức Hội chợ thương mại 
quốc tế luân phiên giữa Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Chính 
quyền nhân dân thị Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung 
Quốc. Năm 2018, tiếp tục thực hiện các nội dung thỏa thuận đã đạt được về tổ 
chức Hội chợ TMQT và các thỏa thuận đạt được trong Hội nghị UBCTLH được 
tổ chức thường niên giữa 4 tỉnh phía Bắc (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà 
Giang) Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). 

2.4. Công tác ngoại giao kinh tế  

Từ 2016 đến nay, tình hình xuất nhập khẩu thương mại biên giới giữa Lạng 
Sơn với Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tương đối ổn định và 
có sự tăng trưởng khá, hệ thống doanh nghiệp đã tận dụng phát huy tốt kinh 
nghiệm tổ chức kinh doanh, các doanh nghiệp của hai bên đã chủ động mở rộng 
thị trường và đẩy mạnh quan hệ trao đổi hàng hoá, hàng năm với gần 3.000 
doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu qua địa bàn, mặt hàng xuất khẩu chủ 
lực trong nước là hàng nông lâm thủy hải sản, trái cây và các mặt hàng có nguồn 
gốc từ nước (vùng lãnh thổ) thứ 3 như các mặt hàng nông sản, trái cây tươi khô; 
mặt hàng nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hóa chất, ô tô tải, ô tô 
chuyên dùng.  

- Năm 2016: Tổng kim ngạch 4.130 triệu USD, đạt 111,6% kế hoạch, tăng 
0,7% so với cùng kỳ năm 2015. Trong dó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.400 triệu 
USD, đạt 143% kế hoạch, tăng 47% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 
1.730 triệu USD, đạt 85,6% kế hoạch, giảm 30% so với cùng kỳ. Các mặt hàng 
địa phương xuất khẩu đạt 104,5 triệu USD, đạt 100% kế hoạch. 

                                                
4 Đồng chí Nguyễn Quốc Hải – Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự hoạt động Liên hoan 
hữu nghị xuân 2018 tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc; Cử đồng chí Vũ Hồng Thủy – Giám đốc Sở 
tham gia Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Hội nghị lần thứ 9 UBCTLH tại Quảng Tây, Trung Quốc; Cử đồng chí 
Đinh Kỳ Giang – Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn đại biểu của tỉnh sang trao đổi, hội đàm về hợp tác xây dựng 
khu vực quản lý giám sát dịch bệnh động vật qua biên giới tại Quảng Tây, Trung Quốc; Cử đồng chí Nguyễn Quốc 
Hải – Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng 
lần thứ 10 và Diễn đàn phát triển hành lang kinh tế Trung Quốc - Bán đảo Trung Nam lần thứ 2 tại Nam Ninh, 
Quảng Tây, Trung Quốc; Cử đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Bùi Văn Phấn, Quyền 
Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tham gia Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang tham dự Hội 
nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2018 tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Sở Công Thương đã phối 
hợp với các cơ quạn liên quan tổ chức tiếp đón và làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, 
Trung Quốc tại thành phố Lạng Sơn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc 
tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2018); cử Đoàn công tác của Sở gồm: Đ/c Trần Văn Tùng, Đ/c Lã Đức Đoàn; Đ/c Trần 
Anh Thuần; Đ/c Mã Nông Huân tham gia khóa đào tạo và bồi dưỡng Khu hợp tác qua biên giới tại Côn Minh, Vân 
Nam, Trung Quốc; Đ/c Vũ Hồng Thủy tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Liên bang Nga. 
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- Năm 2017: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 5.250 triệu 
USD đạt 128 %KH, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2016 trong đó: Kim ngạch 
xuất khẩu: 2.950 triệu USD, đạt 137,2% kế hoạch, tăng 22,9% so với cùng kỳ 
năm 2016; Kim ngạch nhập khẩu: 2.300 triệu USD, đạt 117,9% kế hoạch, tăng 
32,9% so với cùng kỳ năm 2016; Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa 
phương đạt 114,5 triệu USD, đạt 100% kế hoạch. 

- Năm 2018: Hoạt động XNK gặp rất nhiều khó khăn do Trung Quốc chỉ 
đạo thực hiện nghiêm các quy định hiện hành đối với các hoạt động thương mại 
biên giới, đặc biệt đối với trái cây, nông sản, thủy hải sản. Trung Quốc tăng 
cường các hoạt động như: truy suất nguồn gốc, kiểm nghiệm, kiểm dịch chặt 
chẽ… Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp linh hoạt, 
chặt chẽ giữa các sơ ban ngành, đơn vị, sự chủ động của các doanh nghiệp kinh 
doanh XNK, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2018 đạt 4.855 triệu 
USD, đạt 100,7% kế hoạch, giảm 7,5% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 2.955 
triệu USD, đạt 103,7% kế hoạch, tăng 0,2%; nhập khẩu 1.900 triệu USD, đạt 
96,5% kế hoạch, giảm 17,4%; xuất khẩu hàng địa phương 125,5 triệu USD, đạt 
100% kế hoạch, tăng 9,6%. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC  

- Tình hình thương mại quốc tế có những diễn biến phức tạp hơn so với 
những dự báo trước đó. Sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và lạm phát 
trên thế giới, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã có những ảnh hưởng nhất 
định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước và khu vực. Bên cạnh đó, Trung 
Quốc tăng cường thắt chặt các quy định về truy suất nguồn gốc, kiểm nghiệm, 
kiểm dịch các mặt hàng nông sản, thủy hải sản,... đồng thời tăng cường quản lý 
đối với hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc qua các cửa khẩu phụ, gây ra nhiều 
khó khăn đối với hoạt động thương mại biên giới nói chung và ảnh hưởng tới 
hoạt động XNK của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói 
riêng, đòi hỏi công tác đối ngoại về thương mại cần được quan tâm triển khai 
sâu sắc hơn nữa.  

- Những diễn biến của tình hình quan hệ giữa các nước trên khu vực Biển 
Đông, trong đó có quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng đã có tác động 
một phần nhỏ đến tâm lý của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Đường biên giới trải dài với địa hình phức tạp là nguyên nhân khiến cho 
công tác quản lý biên giới, hợp tác phòng chống, đấu tranh các loại tội phạm qua 
biên giới, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn xuất nhập 
cảnh trái phép gặp không ít khó khăn.     

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2019 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung công tác thông 
tin đối ngoại năm 2019 đã đề ra trong Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 
27/02/2019 của BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lạng Sơn về công tác 
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thông tin đối ngoại năm 2019, Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2019 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn năm 2019 và các hoạt động đối ngoại khác. 

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp đầu 
tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, hợp tác làm ăn với các đối tác nước ngoài. 
Tăng cường mở rộng quan hệ với các tỉnh, thành phố của nước ngoài, đặc biệt là 
những tỉnh, thành phố đã có quan hệ chính thức nhằm tăng cường hợp tác, giao 
lưu, trao đổi kinh nghiệm về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở cấp độ địa 
phương. Tham mưu tổ chức thành công các hội đàm, hội nghị, hội thảo, chương 
trình hợp tác giao lưu… thông qua các hoạt động này nhằm góp phần xây dựng 
và quảng bá hình ảnh Việt Nam cũng như các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh 
Lạng Sơn trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế, đưa quan hệ đối ngoại của 
tỉnh với các đối tác đi vào chiều sâu. 

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành xây dựng, thực hiện các chương 
trình, dự án kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ODA, FDI và kêu gọi tài trợ của các tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài nhằm góp phần xoá đói, giảm nghèo, nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người dân trong tỉnh.  

-  Phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh đẩy mạnh công tác đối với 
người Việt Nam ở nước ngoài nhằm vận động bà con Việt kiều, đặc biệt là kiều 
bào quê gốc Lạng Sơn hướng về quê hương ủng hộ và có những dự án đầu tư tại 
tỉnh nhà. 

- Tổ chức các đoàn cán bộ lãnh đạo của ngành đi công tác nước ngoài 
đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đón tiếp các đoàn nước ngoài vào làm việc chu đáo, 
tận tình, đúng nghi thức ngoại giao góp phần tăng cường quản lý hoạt động của 
người nước ngoài tại Lạng Sơn và quản lý các đoàn ra, đoàn vào theo quy định 
của tỉnh, Chính phủ.  

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 

 - Tiếp tục phối hợp với các ngành tích cực triển khai thực hiện kết quả 
đạt được trong thỏa thuận của Hội nghị UBCTLH lần thứ 10 giữa các tỉnh Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc 
Choang Quảng Tây (Trung Quốc) diễn ra tại Lạng Sơn. 

- Làm việc, tham gia hội nghị, hội thảo chuyên đề hợp tác phát triển 
thương mại, kinh tế cửa khẩu tại các huyện, thành phố của Khu tự trị dân tộc 
Choang Quảng Tây về các vấn đề hợp tác thương mại giữa hai bên, thúc đẩy xây 
dựng khu hợp tác qua biên giới Việt – Trung giữa hai bên. 

- Tham gia đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm quản lý hoạt 
động công thương tại Trung Quốc và một số nước theo chương trình của tỉnh và 
Bộ Công Thương. Đón tiếp các cơ quan, doanh nghiệp Trung Quốc, một số 
nước sang tìm hiểu về thị trường Lạng Sơn, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh 
doanh theo sự phân công của tỉnh. Phối hợp các Sở, ngành thực hiện tốt công tác 



7 
 

đối ngoại đối với các đoàn đến làm việc tại tỉnh và các đoàn ra nước ngoài theo 
sự chỉ đạo, phân công của UBDN tỉnh và ngành dọc cấp trên. 

- Quan tâm, tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm 
công tác thông tin đối ngoại cả về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và bản lĩnh 
chính trị, trình độ tác nghiệp để có thể đáp ứng tốt được những yêu cầu mới đặt 
ra đối với công tác đối ngoại trong thời gian tới. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-
BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền Thông, Sở Công Thương 
báo cáo gửi Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, XNK(NTTT). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Nguyễn Quốc Hải 
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