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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ
và Kế hoạch số 181/KH-UBND của UBND tỉnh
Thực hiện Công văn số 1022/UBND-KT ngày 20/8/2020 về việc tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ
và Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh và Công văn
số 1582/SKHĐT-ĐKKD ngày 02/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc
Báo cáo tổng kết đánh giá 03 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP
và Kế hoạch số 181/KH-UBND, Sở Ngoại vụ báo cáo như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
Sở Ngoại vụ đã tổ chức tuyên truyền quán triệt thực hiện nghiêm túc Kế
hoạch số 181/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị
quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ, Chương trình hành động
số 59-CTr/TU ngày 12/9/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một
động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao ban cơ quan, Ngày tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật và trên trang thông tin điện tử của Sở; chỉ đạo, giao
nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao triển khai thực hiện, đồng thời kết hợp lồng ghép vào các chương trình, kế
hoạch công tác năm của Sở để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở
rộng thị trường trong khối APEC
Trong giai đoạn 2017-2020, Sở Ngoại vụ đã rà soát, tham mưu UBND
tỉnh ban hành Quyết định 61/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 bãi bỏ Quy định
về tiêu chuẩn, điều kiện cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân
APEC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (ban hành kèm theo Quyết định số
16/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh). Trên cơ sở căn cứ pháp lý
mới, văn bản hướng dẫn thi hành về thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý
thẻ đi lại của doanh nhân APEC và yêu cầu thực tế, Sở đã tham mưu ban hành
Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Quy định về
điều kiện xét, cho phép sử dụng và quản lý Thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp
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trên địa bàn tỉnh trong sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong
khối APEC. Quyết định đã được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử
của Sở, nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tích cực tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn bản, quy
định liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền
ban hành của HĐND và UBND tỉnh.
Từ năm 2018 đến nay, Sở đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp
trên địa bàn về pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của
Sở, trong đó đã tham mưu UBND tỉnh đồng ý cho phép 55 doanh nhân của 38
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC
(ABTC).
Trang thông tin điện tử của Sở tiếp tục xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở
dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của
Trung ương và địa phương ban hành, liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu.
2. Xúc tiến hợp tác đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua
địa bàn, Hỗ trợ quảng bá tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp và các sản
phẩm thế mạnh của địa phương thông qua công tác thông tin đối ngoại
Tham mưu kết nối, tổ chức mời và thu xếp các chương trình làm việc của
Lãnh đạo UBND tỉnh với các tổ chức, doanh nghiệp của nước ngoài đến thăm
và làm việc tại tỉnh để trao đổi, khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh
doanh trên địa bàn. Tiêu biểu có: Đoàn công tác Cơ quan quản lý doanh nghiệp
công - Chính quyền tỉnh Kanagawa, Nhật Bản (năm 2018), Đoàn công tác của
Quỹ Rivergold Capital, Thành viên của Hội đồng Doanh nghiệp Australia - Việt
Nam (năm 2018), Đoàn công tác Hội đồng Doanh nghiệp Australia – Việt Nam
(năm 2019), Đoàn công tác của công ty hữu hạn tập đoàn đầu tư Vịnh Bắc bộ
Quảng Tây (năm 2019) và nhiều tổ chức, doanh nghiệp của các nước Trung
Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, Israel,...Tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại
kết hợp quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức các
đoàn đại biểu tỉnh đi thăm, làm việc tại Trung Quốc, Israel, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Australia, Anh, Đức, Nga, Pháp; các đoàn đại biểu tỉnh tham dự “Gặp gỡ
Châu Âu”, “Gặp gỡ Anh Quốc”, “Gặp gỡ Hoa Kỳ”, “Gặp gỡ Hàn Quốc”, “Gặp
gỡ Ấn Độ,..do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội.
Việc triển khai các hoạt động nêu trên được tổ chức trọng thị, chu đáo, nội
dung giới thiệu, quảng bá được chuẩn bị kỹ lưỡng, đem lại hiệu quả thiết thực;
đồng thời đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước về Quy
chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.
Chủ động khai thác, tìm hiểu các đối tác có đặc điểm tương đồng, có tiềm
lực về tài chính và thiện chí hợp tác với tỉnh để xúc tiến kết nối doanh nghiệp,
tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh mở rộng thị trường trong quá trình sản
xuất, kinh doanh. Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện
ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động xúc tiến hợp tác
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đầu tư, vận động các nguồn vốn ODA, FDI; lồng ghép thực hiện quảng bá các
sản phẩm chủ lực của địa phương, tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp trong
tỉnh, kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu
chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh, hợp tác với các doanh nghiệp trong
tỉnh.
Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh của tỉnh. Sở đã phát huy tốt vai trò của cơ quan ngoại vụ
trong thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng của khẩu, kết nối giao thông cửa khẩu,
mở, nâng cấp cửa khẩu; tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất, đàm phán với Chính
quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc kéo dài thời gian
thông quan hàng hóa tại một số cửa khẩu; duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối
hợp giải quyết tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi trong quá trình thông quan hàng
hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn. Đặc biệt, Sở đã tích cực tham
mưu cho UBND tỉnh có các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy hồi phục
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn và giải quyết
các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh
dịch bệnh Covid-19 thời gian vừa qua. Tích cực phối hợp với các ngành chức
năng nghiên cứu, đề xuất Trung ương cho phép xây dựng mô hình “Cửa khẩu
kiểu mẫu” và mở “Luồng xanh” thông quan nhanh hàng nông sản tại cặp cửa
khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).
Trong giai đoạn 2018 - 2020, Sở đã xây dựng và phát hành trên 22 bản tin
đối ngoại và nhiều ấn phẩm, tài liệu thông tin đối ngoại; phát hành sách quảng
bá giới thiệu về tiềm năng và thế mạnh, nhu cầu hợp tác đầu tư, kinh doanh của
tỉnh (song ngữ, dịch ra 05 thứ tiếng) cung cấp cho đối tác nước ngoài trong các
chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh; đăng bài giới thiệu về doanh nghiệp
và các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực, có thế mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp của
địa phương trên Bản tin đối ngoại định kỳ của tỉnh tại chuyên mục Quảng bá
doanh nghiệp – Sản phẩm; hướng dẫn phóng viên nước ngoài đến ghi hình, đưa
tin giới thiệu, quảng bá về tỉnh Lạng Sơn trong các hội nghị, hội thảo quốc tế,
hội chợ thương mại Việt - Trung,.. Qua đó, tranh thủ các kênh thông tin để
quảng bá về hình ảnh, tiềm năng hợp tác phát triển, môi trường đầu tư, kinh
doanh, các chủ trương, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà
nước và của tỉnh tới doanh nghiệp và đối tác nước ngoài.
3. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông
tin trong giải quyết các thủ tục hành chính
Sở đã tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của
Sở, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Duy trì thực hiện tốt cơ
chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết
các thủ tục hành chính.
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Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận,
xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà
đối với người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết công vụ tại Sở.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải
pháp tại Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh thực
hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ, Chương trình
hành động số 59-CTr/TU ngày 12/9/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở
thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, gắn với tham mưu triển khai công tác hội nhập quốc tế, công tác đối
ngoại và quản lý biên giới.
2. Tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ
chức thực hiện và quản lý điều hành hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo cơ
chế thông thoáng, môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động
đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu; chủ động, kịp thời triển khai các
hoạt động đối ngoại nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong
kinh doanh, xuất nhập khẩu.
3. Tăng cường các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư với đối tác nước
ngoài. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xúc tiến thương
mại; tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các Chương trình xúc tiến
thương mại, Hội chợ quốc tế trong và ngoài nước; định hướng, hỗ trợ doanh
nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm, phát triển thị trường
ngoài nước.
4. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại phục vụ
quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh
tới đối tác, thị trường ngoài nước.
Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo/.
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