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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

Bước sang năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp 

tục chịu tác động, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng và đặc 

biệt là giá cả xăng dầu tăng mạnh nhất trong những năm qua. Nhưng dưới sự chỉ 

đạo và điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh cùng các địa phương, nền kinh tế của tỉnh nói chung và của 

ngành công thương nói riêng tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó có sản xuất công 

nghiệp đã từng bước ổn định và phát triển mạnh đặc biệt phát triển mạnh từ quý 

II/2022, so cùng kỳ năm trước ngành công nghiệp vẫn đạt tốc độ tăng khá, các 

nhóm ngành vẫn duy trì và đi vào hoạt động tương đối ổn định. Thị trường hàng 

hóa ổn định, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 

của nhân dân.  

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2022 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực 

hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công 

thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; 

năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoá chất; vật liệu 

nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu 

xây dựng thông thường); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công 

nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công 

nghiệp; khuyến công; hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; 

sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; 

thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng 

vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn. 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hiện nay của Sở Công Thương được 

quy định tại Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn. 

Tổ chức bộ máy của Sở Công Thương hiện nay gồm 05 phòng (Văn phòng; 

Thanh tra; Phòng Quản lý Thương mại; Phòng Quản lý Công nghiệp; Phòng An 

toàn – Năng lượng) và 01 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại).  
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Tính đến thời điểm 25/12/2022, số biên chế làm việc tại Sở Công Thương là 

45 CCVCNLĐ/49 biên chế được giao năm 2022 (gồm 27 công chức, 14 viên chức 

và 04 hợp đồng theo NĐ68/CP). Đối với Đảng bộ Sở Công Thương hiện nay có 37 

đảng viên/45 CCVCNLĐ (chiếm 82%) sinh hoạt trong 04 Chi bộ trực thuộc. 

Về cơ cấu số lượng CCVCNLĐ hiện đang có mặt làm việc tại Sở: theo giới 

tính có 25 nam và 20 nữ; theo trình độ đào tạo: Đại học và trên đại học là 41 

người; Trung cấp là 04 người. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ NĂM 2022 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 03/12/2021 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ sáu (khóa XII) về nhiệm 

vụ năm 2022; Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022; 

Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; Quyết 

định số 50/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

Sở Công Thương đã xây dựng và ban hành Quyết định số 05/QĐ-SCT 

ngày 18/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 

ngành Công Thương năm 2022, trong đó đã đề ra mục tiêu và giao 45 nhiệm vụ 

cụ thể cho các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà UBND tỉnh giao cho Sở Công 

Thương và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Bên cạnh đó, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Giám đốc Sở đã triển 

khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và luôn chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xây 

dựng chương trình, kế hoạch cụ thể đối với từng lĩnh vực quản lý và tích cực triển 

khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được giao; 

tập thể Ban Lãnh đạo Sở thường xuyên họp giao ban định kỳ, đột xuất để kiểm 

điểm những nhiệm vụ đã giao để đánh giá mức độ, tiến độ hoàn thành, những khó 

khăn vướng mắc cần phải giải quyết để có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời 

gian tiếp theo. Đến nay kiểm điểm lại các nhiệm vụ được giao cơ bản đã được 

hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra (Kết quả chi tiết theo Biều 01 

đính kèm). 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP - THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ NĂM 2022 

1. Về phát triển công nghiệp 

- Tổng giá trị tăng thêm (giá so sánh năm 2010) ngành công nghiệp tăng 

10,00% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu kinh tế khu vực công nghiệp tiếp tục có 
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sự thay đổi và chuyển dịch theo chiều hướng tăng từ 6,88% năm 2021 lên 7,69% 

năm 2022. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 tăng 

8,81% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) năm 2022 ước 

đạt 1.586,397 tỷ đồng, tăng 10,09% so với năm 2021.  

- Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia tính đến 

thời điểm báo cáo đạt 97,66%. 

2. Về phát triển thương mại, dịch vụ 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh ước đạt 6.760 tỷ đồng, tăng 5,79% so với năm 2021, đạt 107,3% so 

với kế hoạch 2022. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2022 tăng 0,45% so với 

cùng kỳ 2021; 

- Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục đạt kết quả khá, là điểm sáng trong phát 

triển khu vực dịch vụ của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 ước đạt 

34,410 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 22,003 triệu USD, nhập khẩu đạt 12,407 

triệu USD), đạt 137,64% kế hoạch năm, tăng 0,56% so với cùng kỳ năm trước. Mặt 

hàng xuất khẩu: Đũa gỗ, Gỗ dán ép, Kim loại chì thỏi thô; Hoa quả chế biến; Kẽm 

Sunfat… Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Vener nguyên liệu, Máy móc thiết bị, Tinh 

quặng kẽm, Hợp kim chì atim, Chế phẩm hóa học, Quặng chì nguyên khai, than 

cốc, Chế phẩm hóa học… 

(Theo Báo cáo số 675/CTK-TKTH ngày 26/12/2022 của Cục Thống kê tỉnh 

Bắc Kạn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn tháng 12 và năm 2022) 

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

1. Lĩnh vực công nghiệp 

1.1. Quản lý công nghiệp và an toàn – năng lượng 

- Tham mưu xây dựng Phương án phát triển công nghiệp, phát triển cụm 

công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, định 

hướng đến năm 2050 phát triển 27 cụm công nghiệp với tổng diện tích 903,4ha; 

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 02 CCN vào Quy hoạch (CCN 

Quảng Chu 1, CCN Thanh Thịnh) và thành lập 01 CCN;  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 

11/5/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung Hợp phần II - Quy hoạch chi tiết phát triển 

lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035; 

- Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung 10 Dự án 

nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với tổng công suất 1.340MW vào 

Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia; 

- Thường xuyên thăm nắm, đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN 

Quảng Chu, CCN Cẩm Giàng để đề xuất các giải pháp, kiến nghị với chính 

quyền, các sở ngành và địa phương để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng; 

- Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng 

https://hscvsoct.backan.gov.vn/soct/qlvb/VBdi.nsf/d7ca48df6a49e658472573e0000dfa5a/92156017cec800944725869400337d70?OpenDocument
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điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022; tổ chức triển khai các hoạt động 

hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa năm 2022;.. 

- Tổ chức kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật về 

hoạt động sản xuất, sử dụng, bảo quản hóa chất, tiền chất công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. 

1.2. Công tác khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và chương 

trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

* Công tác Khuyến công: 

Năm 2022, đơn vị được giao triển khai thực hiện 15 đề án, nhiệm vụ 

khuyến công (trong đó 04 đề án khuyến công quốc gia; 11 nhiệm vụ, đề án 

khuyến công địa phương) với tổng kinh phí thực hiện là 2,196 tỷ đồng (KCQG hỗ 

trợ: 1.700 triệu đồng, KCĐP hỗ trợ: 496 triệu đồng). Đến nay, đơn vị đã tổ chức 

triển khai hoàn thành 100% kế hoạch, cụ thể: 

- Đề án Khuyến công quốc gia: 

+ Triển khai Đề án (nhóm) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong sản xuất hạt chiếu”, đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Vũ 

Loan (huyện Na Rì) và Hợp tác xã Văn Quyết (thành phố Bắc Kạn) với kinh phí 

hỗ trợ 500 triệu đồng. và Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong 

chế biến nông sản”, đơn vị thụ hưởng Hợp tác xã Yến Dương (huyện Ba Bể)với 

kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng; 

+ Triển khai Đề án (nhóm) Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong chế biến nông sản và thực phẩm, đơn vị thụ hưởng: Hợp tác xã nông nghiệp 

Thanh niên Như Cố (huyện Chợ Mới), Hợp tác xã nông nghiệp sạch Tân Sơn 

(huyện Chợ Mới), Công ty TNHH Hà Diệp (thành phố Bắc Kạn) với kinh phí hỗ 

trợ 700 triệu đồng; 

+ Triển khai Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế 

biến thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ cây dược liệu” với kinh phí hỗ trợ 300 triệu 

đồng, đơn vị thụ hưởng Công ty cổ phần công nghệ dược liệu Bắc Hà (thành phố 

Bắc Kạn); 

- Đề án, nhiệm vụ Khuyến công địa phương: Triển khai Đề án “Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sản phẩm phụ tùng cơ khí”, đơn vị thụ 

hưởng: Hợp tác xã Phi Đoàn (huyện Bạch Thông). Đề án Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ 

giúp các cơ sở CNNT trong lĩnh vực Marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế 

toán, nhân lực (Đề án có 02 đơn vị thụ hưởng tham gia là Hợp tác xã Yến Dương 

và Hợp tác xã nông nghiệp xanh Mộc Miên (huyện Bạch Thông)). Đề án Hỗ trợ 

ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ mộc, đơn vị thụ hưởng: Hộ 

kinh doanh Đồ gỗ Mỹ Lệ (thành phố Bắc Kạn) và hộ kinh doanh Lý Văn Hùng 

(huyện Ngân Sơn). Đề án Hỗ trợ ứng dụng máu móc thiết bị tiên tiến trong sản 

xuất cửa nhôm, đơn vị thụ hưởng: Hộ kinh doanh Đàm Văn Lưu (huyện Na Rì). 

Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bún tươi, đơn vị 

thụ hưởng: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phúc (huyện Chợ Mới). 

https://hscvsoct.backan.gov.vn/soct/qlvb/VBdi.nsf/d7ca48df6a49e658472573e0000dfa5a/92156017cec800944725869400337d70?OpenDocument
https://hscvsoct.backan.gov.vn/soct/VBdi.nsf/d7ca48df6a49e658472573e0000dfa5a/8b08d445fdce7b664725852800399768?OpenDocument
https://hscvsoct.backan.gov.vn/soct/VBdi.nsf/d7ca48df6a49e658472573e0000dfa5a/8b08d445fdce7b664725852800399768?OpenDocument


5 

Triển khai Đề án tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh 

năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2022 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 

tỉnh năm 2022 với 20 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận; trong đó có 04 sản 

phẩm, bộ sản phẩm được Cục CTĐP công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 

khu vực phía Bắc năm 2022. 

Bên cạnh đó đã triển khai Đề án Thông tin, tuyên truyền hoạt động Công 

Thương với 04 chuyên mục tuyên truyền trên Đài PT-TH tỉnh và 04 số tuyên 

truyền trên Báo Bắc Kạn; 

* Công tác tư vấn phát triển công nghiệp: Tổ chức ký 03 Hợp đồng tư vấn 

với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn và Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Pác Nặm và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn với tổng giá trị hợp đồng trên 95 

triệu đồng. 

* Hoạt động tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Triển khai 

01 Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với kinh phí 20 triệu 

đồng để thiết kế, in ấn, phát hành 1.400 tờ rơi, 65 pano tuyên truyền sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

1.3. Triển khai Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” (CSSP) 

1.3.1. Tiểu hợp phần 1.1: 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động SIP đã được duyệt (Chuỗi giá trị 

nghệ tại Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 10/4/2020, Chuỗi giá trị Lợn đen tại 

Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 10/4/2020, Chuỗi giá trị Dong riềng tại 

Quyết định số 149/QĐ-UBND, Chuỗi giá trị Gừng tại Quyết định số 150/QĐ-

UBND ngày 03/02/2021 và Chuỗi giá trị Chuối tây tại Quyết định số 263/QĐ-

UBND ngày 25/02/2021) thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương; 

- Phối hợp với Ban ĐPDA CSSP tỉnh để tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 

thực hiện các SIP đã được phê duyệt trong năm 2022. 

1.3.2. Tiểu hợp phần 3.3:  

Đến nay, Dự án đã phê duyệt tài trợ cho 10 doanh nghiệp/hợp tác xã, đạt 

83% mục tiêu của Tiểu hợp phần 3.3 với tổng số tiền trên 14,68 tỷ đồng. Năm 

2022, thực hiện Kế hoạch chi tiết số 170/KH-BCĐ ngày 18/3/2022 của Ban Chỉ 

đạo Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn triển khai các hợp phần/tiểu hợp phần của dự án 

Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) năm 2022, Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại (trực thuộc Sở) được giao 04 hoạt động. kết quả cụ thể: 

- Tổ chức hoàn thành 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực triển khai quỹ 

APIF và  thủ tục thanh quyết toán bồi hoàn các hoạt động cho các thành phần liên 

quan;  

- Phối hợp với Ban ĐPDA CSSP tỉnh hỗ trợ 06 đơn vị xây dựng đề xuất chi 

tiết các tiểu dự án xin tài trợ từ quỹAPIF, theo đó có 03 đề xuất chi tiết của 03 

đơn vị được Ban Chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tài trợ (HTX Yến 

Dương; HTX trồng và sản xuất dược liệu Bảo Châu, HTX Hồng Luân); 
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- Hoàn thành hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm (01 đoàn) tại tỉnh 

Trà Vinh và tỉnh Bến Tre; 

- Phối hợp với Ban ĐPDA CSSP tỉnh và Tổ thẩm định, nghiệm thu và bàn  

giao thực hiện công tác thẩm định, nghiệm thu, bàn giao đối với 03 tiểu dự án đã 

kết thúc thời gian thực hiện theo quy định (Tiểu dự án của HTX nông nghiệp  Tân  

Thành,  Tiểu  dự án của HTX Dịch vụ nông nghiệp Pác Nặm và Tiểu dự án của 

HTX Tài Hoan); 

Tổ chức hoạt động đánh giá đầu kỳ theo quy định đối với Tiểu dự án của 

HTX Yến Dương; HTX trồng và sản xuất dược liệu Bảo Châu, HTX Hồng Luân. 

Tiếp tục phối hợp với Ban ĐPDA CSSP tỉnh và các đơn vị liên quan để tổ  chức  

triển  khai  hoạt động giám sát, đánh giá, kiểm tra và nghiệm thu tại trụ sở các 

doanh nghiệp, Hợp tác xã và vùng nguyên liệu đối với các tiểu dự án đang trong 

thời gian thực hiện. 

1.4. Tình hình triển khai nhiệm vụ Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cơ bản các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

1.4.1. Nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 

- Trên cơ sở Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ lập Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn , Trung 

tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (chủ đầu tư) trực thuộc Sở Công 

Thương đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn, ký hợp đồng và triển khai hoàn thành 04 

gói thầu tư vấn với các nhà thầu theo quy định, cụ thể: Gói thầu số 01: Tư vấn lập 

hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập quy hoạch (đến nay 

đã hoàn thành theo hợp đồng); Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; cắm 

mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa thuộc nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Gói thầu số 03: 

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, 

lập quy hoạch; Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình thuộc 

nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Tổ chức lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đảm bảo trình tự và theo quy định, phấn đấu hoàn thành 

việc phê duyệt, công bố đồ án và cắm mốc giới trong năm 2022 làm cơ sở triển 

khai Dự án. 

1.4.2. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các Cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

- Phối hợp tổ chức tham mưu điều chỉnh Nghị quyết số 61/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2021 nhằm thu hút, khuyến khích, ưu tiên doanh nghiệp, hợp tác xã 

(nguồn vốn xã hội hóa) đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Theo 

đó, HĐND tỉnh đã thông qua tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 

về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 



7 

- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐN ngày 18/10/2022, Chủ đầu tư đã báo 

cáo, đề xuất UBND huyện Ba Bể đề nghị UBND tỉnh thu hồi Quyết định số 

1885/QĐ-UBND ngày 08/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc 

thành lập cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể (UBND tỉnh đã có Quyết 

định số 2144/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022). 

- Tổ chức xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai và triển khai bước chuẩn bị 

thực hiện dự án (lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư; lựa chọn, 

ký hợp đồng với các nhà thầu tư vấn và tổ chức triển khai thực hiện). 

2. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ 

2.1. Công tác quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ 

- Thường xuyên làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương 

mại, theo dõi, nắm bắt biến động của thị trường để kịp thời báo cáo, tham mưu 

khi có những biến động về giá cả, về cơ chế chính sách...; 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai Phương án số 805/PA-UBND ngày 28/ 

12/2021 về chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và các giải pháp bảo đảm cân 

đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 và trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 

4/4/2022 triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng tham mưu UBND 

tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy Dự thảo Báo cáo 

tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/4/2012 của Ban Chấp hành đảng bộ 

tỉnh (Khóa X) về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 

2015, định hướng đến năm 2020; 

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh rà soát các cơ sở bán xăng dầu 

quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh và ban hành văn bản hướng dẫn các quy định hiện 

hành về kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các đơn vị 

liên quan (Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh) kiểm tra, 

giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân cung cấp xăng dầu 

và các thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa 

bàn tỉnh; 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc 

sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng triển khai tại xã Nam 

Mẫu, huyện Ba Bể; Hỗ trợ xây dựng 01 mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên 

gọi “Tinh hoa hàng Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh (Dự 

kiến hoàn thành trong năm 2022); 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam - Ngày 15/3/2022 và Tuần lễ thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày thương 

hiệu Việt Nam (20/4); 
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- Thành lập đoàn, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về an toàn thực phẩm và kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

trung thu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lĩnh vực ngành công 

thương trên địa bàn tỉnh; 

2.2. Công tác xúc tiến thương mại 

Năm 2022, đơn vị được giao thực hiện 10 đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương 

mại (trong đó 01 đề án xúc tiến thương mại giao bổ sung; 09 nhiệm vụ, đề án 

XTTM  địa phương) với tổng kinh phí thực hiện là trên 1,434 tỷ đồng. Đến nay 

các đề án, nhiệm vụ đã được triển khai theo kế hoạch đề ra, trong đó có một số đề 

án, nhiệm vụ, đề án nổi bật như: 

* Đề án Xúc tiến thương mại quốc gia: Tổ chức triển khai Đề án “Tuyên 

truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụViệt Nam đến người 

tiêu dùng trong nước”.  

* Đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại địa phương: 

- Tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn  

với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại huyện Ba Bể; 

- Tổ chức Chương trình Liên hoan ẩm thực dân tộc và trưng bày, giới thiệu 

các mặt hàng nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn thuộc Tuần lễ du lịch-Di sản văn hóa 

Ba Bể năm 2022;  

- Tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia trưng bày tại Hội chợ triển lãm 

“ECO-GREEN VIET NAM EXPO” - Hy Lạp năm 2022; 

- Tổ chức Tuần lễ miến dong và sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh 

Bắc Kạn tại thành phố Hải Phòng; 

- Tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia 05 hội chợ thương mại, hội chợ triển 

lãm trong nước: Hội chợ thương mại và Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh 

Ninh Bình; Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía 

Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương 

mại do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Hà 

Nội; Triển lãm Nông sản Việt và sản phẩm OCOP - vươn ra thế giới thuộc sự 

kiện Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La; 

Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2022 và tham gia Hội chợ triển  

lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 tại thành 

phố Thanh Hóa. 

Bên cạnh đó, đơn vị còn chủ động, thường xuyên triển khai thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tuyên 

truyền, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các đề án, nhiệm vụ, mời 

tham gia gian hàng tại các hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu, giao 

thương khi các tỉnh, thành phố tổ chức và thông qua các hình thức trên nền tảng 

số, thông qua Website giao dịch điện tử ngành Công Thương. 

2.3. Công tác phát triển hạ tầng thương mại: 

- Về hạ tầng chợ: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 64 chợ (trong đó 

có 10 chợ thành thị, 54 chợ nông thôn) gồm: 01 chợ hạng 1, 04 chợ hạng 2 và 59 
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chợ hạng 3. Các chợ cơ bản được phân bố hợp lý, phù hợp với điều kiện địa hình, 

địa giới của địa phương; phát huy hiệu quả tốt trong việc thu hút, tập trung lực 

lượng hàng hoá lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh; phục 

vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá và tiêu dùng của nhân dân. 

 Trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức thực hiện nhân rộng mô hình thí điểm 

ATTP đối với 03 chợ, gồm: Chợ thị trấn Phủ Thông, Chợ thị trấn Đồng Tâm và 

Chợ Bộc Bố. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 07 chợ được xây dựng mô hình thí 

điểm chợ đảm bảo ATTP, cơ bản đáp ứng TCVN 11856:2017 - Chợ kinh doanh 

thực phẩm. 

- Về hệ thống siêu thị: Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 01 Trung tâm thương 

mại Vincom Plaza với quy mô hạng 3, 02 siêu thị hạng 3 (Siêu thị BKMart và 

Siêu thị VinMart). 

2.4. Công tác thương mại điện tử, chuyển đổi số 

Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 

99/KH-UBND ngày 18/02/2022 thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại" trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025. Ban hành Kế hoạch 

số 57/KH-SCT ngày 15/6/2022 thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại" trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn năm 2022, theo đó đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực về ứng 

dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM cho cán bộ quản lý nhà nước và các 

thương nhân sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tuyên truyền trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình và Báo Bắc Kạn về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong 

XTTM; 

Ban hành và triển khai Kế hoạch phát triển TMĐT năm 2022, trong đó: 

Thực hiện chương trình: “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã 

xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử”  hỗ trợ cho 5 doanh 

nghiệp, Hợp tác xã có tiềm năng, phù hợp với mục tiêu phát triển thương mại 

điện tử của tỉnh và đáp ứng các tiêu chí tham gia sàn thương mại điện tử 

lazada.vn, backanmarket.vn với tổng số 50 sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc 

trưng của địa phương. 

Thực hiện 02 đề án TMĐT quốc gia năm 2022 theo Quyết định số 

2951/QĐ-BCT ngày 27/12/2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề 

án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022, trong đó 

thực hiện đề án "Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã xuất 

khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử" Sở Công Thương đã lựa 

chọn HTX Tài Hoan (Chế biến tinh bột và sản xuất miến dong), HTX nông 

nghiệp Tân Thành (Sản xuất chế biến nông sản) với tổng số 21 sản phẩm OCOP 

tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế alibaba.com. Đồng thời 02 hợp 

tác xã này sẽ được lựa chọn 50 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn (ưu tiên đối 

với sản phẩm  OCOP  của  tỉnh) đáp ứng các tiêu chí tham gia các sàn thương mại  

điện  tử  uy  tín  trong  nước  (Sàn  TMĐT: sendo.vn; shopee.vn) và tổ chức Đề án 

TMĐT quốc gia: “Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật 

https://shopee.vn/
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thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước”. 

Xây dựng và triển khai thực hiện Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành 

công thương tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, hiện nay Sở Công Thương vừa tổ chức xong 

việc đăng tải (mở, đóng thầu) lên mạng đấu thầu quốc gia, hiện nay đang triển 

khai các bước tiếp theo theo quy định. 

2.5. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế: 

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 

22/02/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh 

tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng Kế 

hoạch và triển khai thực hiện công tác Hội nhập kinh tế quốc tế ngành Công 

Thương năm 2022. Phối hợp với Học viện Ngoại giao mở 01 lớp Bồi dưỡng kiến 

thức Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2022 dành cho cán bộ quản lý nhà nước và 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Biên soạn và xuất bản cuốn “Sổ tay tuyên truyền, 

hướng dẫn thực thi cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

(UKVFTA, RCEP)” để cung cấp thông tin, kiến thức cho cán bộ quản lý nhà nước 

và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh có cái nhìn tổng quan, những 

điều cần thiết về 02 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới UKVFTA, RCEP. 

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên thông tin, tuyên truyền về quan điểm, 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Hội nhập 

kinh tế quốc tế; tuyên truyền, phổ biến nội dung và các cam kết của các Hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới như: EVFTA, CPTPP, UKVFTA....; cung cấp thông 

tin cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân về các yêu cầu kỹ thuật, quy định, 

thực tiễn về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và phòng vệ thương mại của các 

nước đối tác trong các Hiệp định thương mại tự do theo chỉ đạo, hướng dẫn của 

Chính phủ, Bộ Công Thương trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương. 

3. Kết quả thực hiện một số mặt công tác khác 

3.1. Công tác cải cách hành chính 

Ban hành Kế hoạch số 07/KH-SCT ngày 27/01/2022 về việc ban hành Kế 

hoạch Cải cách hành chính năm 2022, theo đó Sở Công Thương đã xây dựng Kế 

hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tập trung với 07 nội dung và 45 

nhiệm vụ cụ thể, hiện nay đơn vị đã hoàn thành được 45/45 nội dung (đạt 100%) 

kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 67/KH-

SCT ngày 25/7/2022 về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến của Sở Công Thương Bắc Kạn; Kế hoạch số 69/KH-SCT ngày 25/7/2022 

về khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài 

lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những 

năm tiếp theo của Sở Công Thương Bắc Kạn; Kế hoạch số 70/KH-SCT ngày 

26/7/2022 về khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành 

chính công năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo của Sở 

Công Thương Bắc Kạn. 
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Trong năm, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham 

mưu UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết định số 

10/2022/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 bãi bỏ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về một số thủ tục rút ngắn thời gian tiếp cận 

điện năng lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 28/2022/QĐ-

UBND ngày 18/8/2022 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định về khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh 

doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (hiện nay Sở đã trình UBND tỉnh xem xét). 

Thực hiện rà soát, đánh giá 33 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 

trong đó kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với 09 thủ tục hành chính, đến 

nay cả 09 TTHC đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định thông qua phương án 

đơn giản hóa TTHC trên địa bàn tỉnh, số tiền tiết kiệm được thông qua đơn giản 

hóa là 119.430.400 đồng, tỷ lệ chi phí tiết kiệm 11,32%.  

Tại thời điểm báo cáo, đơn vị có 83/133 TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở phục vụ dịch vụ công trực tuyến toàn trình; có 50 TTHC/133 TTHC 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. 100% dịch vụ công thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được cung cấp trên môi trường điện tử. 

Năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công đã tiếp nhận và trả kết quả được 13.126 hồ sơ, trong đó: 13.116 

hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn theo quy định, hồ sơ chưa giải quyết 

trong hạn 07 hồ sơ; chờ bổ sung 01 hồ sơ; trả lại 02 hồ sơ. 

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 

- Về công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo: Thực hiện Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực 

Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022, Sở Công Thương đã ban hành 

Quyết định số 151/QĐ-SCT ngày 15/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm 

tra năm 2022. Theo đó, trong năm đơn vị đã thực hiện 08 cuộc kiểm tra, trong đó 

03 cuộc kiểm tra nội bộ và không thực hiện công tác thanh tra hành chính. Qua 

công tác kiểm tra, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 

tổ chức, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 10 triệu đồng. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo Sở 

quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Sở đã ban hành Quyết định về Quy chế tiếp 

công dân, trong đó quy định thời gian tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở 

(vào ngày 24 hàng tháng) và tiếp tục được thông báo tại Thông báo số 04/TB-

SCT ngày 05/01/2022 của Sở Công Thương về lịch tiếp công dân năm 2022; bên 
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cạnh đó, thực hiện lịch tiếp công dân từ đầu năm, Sở luôn có công chức trực tiếp 

công dân, tuy nhiên không có công dân nào đến khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh 

trực tiếp tại đơn vị. 

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Ban hành và triển khai Kế hoạch 

số 04/KH-SCT ngày 27/01/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2022, Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 18/02/2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 78/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 

11-Ctr/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trọng tâm công tác 

nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. 

Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. Theo dõi việc thực hiện tặng quà, nhận quà và nộp lại quà 

tặng của công chức, viên chức; triển khai thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập 

cá nhân và thực hiện công khai bản kê khai tài sản theo quy định. Trong năm, Sở 

Công Thương không có vụ việc, đối tượng tham nhũng nào được phát hiện cũng 

như không có tài sản tham nhũng nào được phát hiện. 

3.3. Công tác xây dựng nông thôn mới 

Ban hành và triển khai Kế hoạch số 46/KH-SCT ngày 20/5/2022 để triển 

khai thực hiện giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới 

năm 2022 theo sự phân công của Tỉnh ủy, phối hợp với Chính quyền xã Trung 

Hòa tổ chức thay 200 bóng đèn tiết kiệm điện trị giá 13 triệu đồng cho các hộ 

thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động công chức, viên chức và 

người lao động ủng hộ 01 (một) ngày lương/năm đóng góp “Quỹ xây dựng nông 

thôn mới” của Sở để hỗ trợ xã triển khai, xây dựng nông thôn mới trong năm 

2022 với số tiền khoảng 10 triệu đồng. 

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 125/KH-UBND 

ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2022, đơn vị đã xây dựng Kế 

hoạch số 61/KH-SCT ngày 28/6/2022 và triển khai hướng dẫn áp dụng các quyết 

định của Bộ Công Thương đối với tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về cơ sở 

hạ tầng thương mại đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức hướng dẫn được 05 xã dự 

kiến đạt chuẩn trong năm 2022 về tiêu chí số 4 về điện theo Quyết định số 

4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại theo 

Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương. 

3.4. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng; thi đua khen thưởng 

- Công tác tổ chức cán bộ: Trong năm có 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở 

đến công tác tại Sở từ ngày 01/7/2022, theo đó Đảng ủy Sở đã trình Đảng ủy 

CCQ tỉnh xem xét, quyết định và đã chỉ định bổ sung 01 Đảng ủy viên tham gia 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời giữ 

chức vụ Bí thư Chi bộ Công nghiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2022 kể từ ngày 

01/7/2022. Đồng ý chủ trương và kiện toàn xong chức danh Chánh Văn phòng 

Sở. Hoàn thiện thủ tục và kiện toàn xong chức danh Giám đốc Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại. Đồng ý chủ trương và triển khai các bước kiện toàn 
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chức danh Phó Chánh Văn phòng. Tiếp nhận và phân công công tác cho 02 công 

chức mới tuyển dụng từ ngày 01/2/2022. Quyết định điều động và bổ nhiệm công 

chức lãnh đạo, quản lý đối với 01 công chức; giao điều hành phòng chuyên môn 

cho 01 công chức; điều động đối với 03 công chức; triển khai các bước theo quy 

định cho 01 công chức chuyển công tác từ ngày 16/4/2022. Ban hành Quyết định 

bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại. Chỉ đạo thực hiện 

thủ tục nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương hưởng phụ cấp thâm niên vượt 

khung, các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động kịp thời, 

đúng quy định. 

Ban hành Quyết định giao biên chế công chức các phòng thuộc Sở Công 

Thương năm 2022; xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 

công chức, viên chức và công chức, viên chức lãnh đạo quản lý năm 2022. Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ về điều 

chỉnh bổ sung giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2026-2031.  

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Trong năm có 01 công chức hoàn thành lớp 

cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; đăng ký, cử 03 công chức tham gia học lớp 

Trung cấp lý luận chính trị; đăng ký và cử 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ Thanh tra viên, 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên 

chính; 02 công chức lãnh đạo quản lý, 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc; 02 công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối 

tượng 4; thực hiện đăng ký 02 công chức lãnh đạo quản lý tham gia lớp bồi 

dưỡng lãnh đạo cấp sở; 10 công chức tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng; 10 công chức lãnh đạo quản lý tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức 

đối tượng 4; 03 công chức tham gia bồi dưỡng chuyên viên chính; 02 công chức 

tham gia bồi dưỡng chuyên viên... 

- Công tác thi đua khen thưởng: xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế 

hoạch Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Sở Công Thương Bắc Kạn chung 

sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; phát động "Phong trào thi 

đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" năm 2022; Kế hoạch Triển khai thực 

hiện phong trào "Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc 

tế" năm 2022; triển khai đăng ký thi đua năm 2022;….. Trong năm Giám đốc Sở 

đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 05 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. 

Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định tặng Danh hiệu lao động tiên tiến cho 

35 cá nhân, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 07 cá nhân; tặng Giấy khen 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cho 03 cá nhân; tặng Giấy khen cho 

11 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác; tặng danh hiệu “Tập thể lao 

động tiến tiến” cho 06 tập thể thuộc Sở. 

3.5. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương 

454 nhiệm vụ, đến ngày 30/12/2022 đơn vị đã hoàn thành trước và hoàn thành 

đúng hạn 454 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 100%). 
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3.6. Công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương 

Công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể như: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Cục Quản lý thị trường tỉnh, Hội Nông dân, ….và UBND các huyện, thành phố 

đã được Sở Công Thương quan tâm thực hiện trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm 

vi tham mưu, giải quyết của đơn vị theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Có sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ và đưa ra một số chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; có sự phối hợp tương đối tốt trong 

công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp 

trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành công thương; 

- Tập thể Ban Giám đốc Sở và các phòng, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, 

nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Do đó, đến nay các nhiệm vụ được 

giao cơ bản đã được Sở Công Thương hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ 

đề ra. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Về lĩnh vực công nghiệp: 

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Thiếu nguyên liệu cho sản xuất, 

thiếu chuyên gia nước ngoài tại các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp; ..... 

- Một số dự án công nghiệp, dự án năng lượng tiến độ triển khai còn chậm 

so với kế hoạch; 

- Việc tổ chức triển khai một số đề án, nhiệm vụ khuyến công còn gặp khó 

khăn, còn phải điều chỉnh, bổ sung trong năm. 

2.2. Về lĩnh vực thương mại: 

- Một số dự án, nhiệm vụ triển khai về công tác quản lý chợ, chuyển đổi số 

trong hoạt động xúc tiến thương mại còn gặp khó khăn, chưa được triển khai theo 

kế hoạch; 

- Tại địa bàn các huyện vùng sâu, vùng xa trong tỉnh vẫn còn tình trạng hết 

xăng dầu cục bộ tại một số cửa hàng thuộc hệ thống thương nhân phân phối, đại 

lý xăng dầu. 

Bên cạnh đó, công tác đề xuất, tham mưu cho tỉnh có lúc chưa kịp thời, 

chưa sâu; một số nội dung chương trình, kế hoạch triển khai còn chậm; công tác 

phối hợp đôi lúc chưa được nhịp nhàng, chặt chẽ. 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan: 

* Về lĩnh vực công nghiệp: 

- Bước sang năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn 

biến phức tạp, nhất là sau dịp Tết Nguyên đán 2022 xảy ra trên diện rộng trên địa 
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bàn toàn tỉnh và đến nay mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng vẫn còn 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ, do đó đã phần nào đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh như: Thiếu nguyên liệu cho sản xuất, thiếu chuyên gia nước ngoài tại các nhà 

máy, xí nghiệp công nghiệp; ..... 

- Do gặp vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên 

một số dự án công nghiệp triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch như: dự án xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Quảng Chu; 02 dự án thủy (gồm: Khuổi Nộc công 

suất 6,6MW, Thác Giềng 2 4,0MW).  

Đối với Dự án Nhà máy sản xuất chì kim loại 20.000 tấn/năm: Do thực 

hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất sản xuất kinh doanh 

và chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp vốn vào Dự án phải thực 

hiện nhiều thủ tục, thời gian nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án; ngoài ra, 

do Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách Zero Covid-19 nên khó khăn trong việc 

chuẩn bị hồ sơ về thiết kế, lựa chọn công nghệ, thiết bị và ký kết hợp đồng giữa 

chủ đầu tư và đối tác Trung Quốc.;... 

- Việc tổ chức triển khai các đề án, nhiệm vụ khuyến công còn gặp khó 

khăn do các cơ sở công nghiệp nông thôn chưa thật sự quan tâm trong hoạt động 

lĩnh vực thuê tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực marketing, quản lý sản xuất, tài chính, 

kế toán, nhân lực, quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo quy định tương đối 

dài do đó phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển khai; bên cạnh đó là khó khăn về 

nguồn lực tài chính, do đó một số đơn vị thụ hưởng xin ngừng thực hiện đề án, 

nhiệm vụ khuyến công, dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung trong năm. 

* Về lĩnh vực thương mại:  

- Đối với việc triển khai dự án, nhiệm vụ về công tác quản lý chợ, chuyển 

đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, do hiện nay những văn bản, hướng 

dẫn của ngành về nhiệm vụ này đang trong quá trình xây dựng hoặc trình ban 

hành do đó trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn, một số nhiệm 

vụ đã đăng ký nhưng phải điều chỉnh lại nội dung thực hiện; 

- Trong năm 2022 do tình hình giá cả mặt hàng xăng dầu nhiều biến động, 

tại địa bàn các huyện vùng sâu, vùng xa trong tỉnh vẫn còn tình trạng hết xăng 

dầu cục bộ tại một số cửa hàng thuộc hệ thống thương nhân phân phối, đại lý 

xăng dầu với lý do: Thương nhân đầu mối chậm cung ứng, giá chiết khấu không 

đủ bù chi phí kinh doanh; bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;..... 

3.2. Nguyên nhân chủ quan: 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các phòng, đơn vị có lúc chưa 

quyết liệt. Năng lực tham mưu của một bộ phận đảng viên, công chức, viên chức 

và của phòng chuyên môn còn hạn chế, chưa kịp thời, chưa sâu; 
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Phần thứ hai 

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức 

tạp, khó lường, thách thức và thuận lợi đan xen; tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến 

phức tạp; nền kinh tế sẽ phải tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức đến 

từ những yếu kém nội tại chưa và chậm được khắc phục cũng như các vấn đề xã 

hội – môi trường gây áp lực lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.  

Trong tỉnh, kinh tế - xã hội nhìn chung ổn định, an sinh xã hội được đảm 

bảo, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách 

phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 đã 

được HĐND tỉnh thông qua và ban hành đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu 

quả. Tuy nhiên nhiều khó khăn, thách thức vẫn còn tiềm ẩn phía trước như thiên 

tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng có chiều hướng diễn biến phức tạp; 

năng lực cạnh tranh và năng lực sản xuất của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế… đòi 

hỏi phải có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự 

vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trong triển khai 

thực hiện nhiệm vụ. 

I. MỤC TIÊU  

1. Công nghiệp:  

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khu vực công nghiệp (theo giá so 

sánh năm 2010) năm 2023 tăng trưởng trên 13%. 

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) năm 2023 phấn 

đấu đạt 1.773,135 tỷ đồng.  

- Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 98%; 

- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ, đề án khuyến công được giao năm 2023; 

- Triển khai thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các Cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ. Phấn đấu khởi công trong Quý 

I/2023 và hoàn thành giải ngân 100% vốn được giao trong năm. 

2. Thương mại: 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 

2023 đạt 7.024 tỷ đồng; 

- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2023 đạt 38,5 triệu USD, trong đó 

kim ngạch xuất khẩu 26 triệu USD, nhập khẩu 12,5 triệu USD; 

- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ, đề án xúc tiến thương mại được giao 

năm 2023. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Phát triển công nghiệp 

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cơ sở công nghiệp để 

phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Đôn đốc các 
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nhà máy công nghiệp đã tạm dừng hoạt động có thể tái đầu tư, thực hiện sản xuất, 

nhất là các nhà máy chế biến sâu khoáng sản; 

- Thường xuyên rà soát thực tế tình hình hoạt động sản xuất của các doanh 

nghiệp công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm công 

nghiệp chủ yếu, có giá trị gia tăng cao; 

- Đôn đốc chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để sớm tạo ra quỹ đất sạch phục 

vụ thu hút các dự án đầu tư. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh thành lập mới một 

số cụm công nghiệp theo hướng ưu tiên nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; 

- Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh 

mục các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên cơ sở tận dụng tối đa tiềm năng, lợi 

thế của địa phương; 

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương khẩn trương tiếp tục triển khai 

dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 

3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương và đăng ký, triển khai dự án 

cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn Chương trình “Chuyển 

đổi năng lực bền vững Việt Nam - EU”; 

- Triển khai các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng xanh góp phần đưa 

điện lưới quốc gia về các thôn, bản vùng sâu, vùng xa chưa có điện trên địa bàn 

tỉnh để nâng tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên toàn tỉnh theo kế hoạch; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc thực hiện theo quyết định chủ 

trương đầu tư và Văn bản số 4688/UBND-GTCNXD ngày 20/07/2022 của 

UBND tỉnh về việc chấp thuận tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy 

điện trên địa bàn tỉnh; phối hợp cùng các chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc thuộc lĩnh vực ngành quản lý; 

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp có vốn nước 

ngoài (FDI) đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, thu hút vốn xã hội hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có tiềm 

năng trên địa bàn tỉnh để có mặt bằng sạch phục vụ mời gọi các nhà đầu tư; 

- Thực hiện tốt công tác tham mưu thẩm định, cho ý kiến về các dự án, 

công trình đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; định hướng, mời gọi 

đầu tư các dự án côngnghiệp theo đinh hướng của Tỉnh; Tiếp tục tạo điều kiện và 

hỗ trợ các cơ sở sản xuất các sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP nhằm đẩy mạnh sản xuất, đối mới công 

nghệ, duy trì chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì, thương hiệu; phát triển sản 

phẩm gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm; 

- Tổ chức thực hiện tốt các đề án khuyến công. Đẩy mạnh công tác tư vấn, 

hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc triển khai các 

tiểu dự án hỗ trợ từ quỹ APIF. 
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2. Phát triển thương mại, dịch vụ 

- Thực hiện tốt mục tiêu phát triển thị trường nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng 

hoá; phát triển sản xuất hàng hoá theo hướng tập trung đáp ứng nhu cầu của thị 

trường; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng và địa phương 

trong việc phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ; xây dựng hệ thống dịch 

vụ phân phối hàng hóa, cung ứng theo chuỗi, liên kết chặt chẽ trong quá trình 

kinh doanh;  

- Hỗ trợ xây dựng một số sản phẩm nông sản chủ yếu của tỉnh làm sản phẩm 

chủ lực, đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bao bì, 

nhãn mác để tham gia vào mạng lưới bán lẻ hiện đại và phục vụ xuất khẩu; 

- Đổi mới và tăng cường thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, 

quảng bá, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm nông, lâm 

nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh,..... nhất là ứng dụng công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Tổ chức các chương trình xúc 

tiến thương mại có chiều sâu, phạm vi ngoài khu vực và tổ chức đoàn khảo sát thị 

trường nước ngoài. Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn 

tỉnh, trong đó chú trọng giữ gìn và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu đã được cấp;  

- Chú trọng công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông 

thôn, sản phẩm OCOP của tỉnh đồng thời vận động doanh nghiệp tăng cường liên 

kết, liên doanh đầu tư, chuyển giao công nghệ, đầu tư thiết kế mẫu mã, bao bì sản 

phẩm, công bố chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; 

- Tăng cường các biện pháp hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các doanh 

nghiệp về định hướng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu; phối 

hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án nâng 

cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

- Thực hiện tốt công tác bình ổn giá và công tác dự báo tình hình thị trường 

kịp thời, sát thực tế thị trường; theo dõi diễn biến tình hình giá cả các mặt hàng 

thiết yếu nhằm làm cho thị trường phát triển lành mạnh; thực hiện nhanh chóng, 

kịp thời đúng quy định các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thương 

mại trên địa bàn. 

3. Một số giải pháp thực hiện các mặt công tác khác 

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch 

đã được phê duyệt và tránh chồng chéo. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời đơn thư kiến nghị, phản ánh hoặc khiếu 

nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, 

duy trì việc tự kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện kịp thời và ngăn chặn có hiệu quả 

không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; 

- Với vai trò là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về công tác Hội nhập 

kinh tế quốc tế, năm 2023 tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai tốt các hoạt 

động về công tác Hội nhập kinh tế quốc tế; 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách 
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khi được UBND tỉnh giao, Chủ tịch UBND tỉnh giao; thực hiện tốt công tác phối 

hợp với các sở, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện 

tốt quy chế một cửa; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính theo 

quy định; nâng cao hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn 9001:2015 

trong hoạt động của cơ quan;  

- Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch; công tác tài chính-kế toán; tổ 

chức cán bộ; công tác thống kê, tổng hợp, hành chính quản trị; thực hiện các chế 

độ, chính sách đối với CC, VC và NLĐ; công tác thi đua khen thưởng, đánh giá 

CC, VC và NLĐ. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn./. 
 

Nơi nhận:   
Gửi bản giấy: 
- Vụ Kế hoạch;  
- Cục CTĐP;        (Bộ CT)                                                                               
Gửi bản điện tử:  
- Vụ Kế hoạch;  
- Cục CTĐP;        (Bộ CT)                                                                               
- UBND tỉnh (b/c); 
- BGĐ; 
- Các phòng, đơn vị; 
- Lưu: VT, VP.                                                                                                                                                                                  

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Hà Bắc 
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