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BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện Đề án phát triển XNK hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030 

 

Kính gửi: Sở Công Thương 

 

Thực hiện Công văn số 302/SCT-XNK ngày 19/3/2020 của Sở Công 

Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án phát triển xuất nhập khẩu 

(XNK) hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) báo cáo kết quả năm 2019 như 

sau:  

I - TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC  

Tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 

số 607/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án 

“Phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030", cụ thể như sau: 

 1. Thực hiện nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ các đối tượng sản 

xuất, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ứng dụng khoa học công 

nghệ vào sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu 

 Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 Quy định nội dung và mức chi 

hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Xây 

dựng dự thảo Đề án thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; phối hợp 

Xây dựng Hướng dẫn liên ngành thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

về chính sách đặc thù khuyến khích 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 giai 

đoạn 2020-2025. 

 Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tại Kế hoạch số 

29/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện 

Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài 

vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”; Kế hoạch Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt 

động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và 

hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 

được phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 03/6/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn; Chương trình Năng suất chất lượng được phê duyệt tại Quyết 



định số 1534/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt 

dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chủ lực của 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020; Triển khai Nghị 

định số 13/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ.  

2. Kết quả hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp  

Trong năm, Sở KH&CN đã triển các hoạt động cụ thể:  

- Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: Xử lý hồ sơ và cấp 

đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa cho 722 lô hàng hóa các loại do tổ chức, 

cá nhân nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

(TBT): Đã thông tin cảnh báo kịp thời về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

cho các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập 

khẩu trên địa bàn tỉnh thông qua phát hành 12 số bản tin TBT. 

- Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho 03 sản 

phẩm. 

- Thực hiện khảo sát
1
 chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường 

đối với các mặt hàng là thực phẩm (thịt, rau củ quả tươi), hàng đóng gói sẵn, đồ 

điện điện tử, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, bánh Trung thu,... Thực hiện kiểm 

soát chất lượng sản phẩm Hồi đã được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý và thực hiện kiểm 

soát chất lượng sản phẩm hoa Hồi
2
. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã từ Dự án năng suất và chất lượng: Trong 

năm đã tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí cho 18 doanh nghiệp/hợp tác xã 

tham gia Dự án, cụ thể: 01 doanh nghiệp đăng ký xây dựng nhãn hiệu, bao bì 

sản phẩm; 12 doanh nghiệp, HTX đăng ký xây dựng tem truy xuất nguồn gốc 

xuất xứ hàng hóa; 03 hợp tác xã đăng ký xây dựng và chứng nhận sản phẩm theo 

tiêu chuẩn VietGAP cho sản phẩm rau và cá lồng; 01 doanh nghiệp áp dụng tiêu 

chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm đá xây dựng; hỗ trợ 01 đơn vị đầu tư thiết bị 

kiểm định huyết áp kế y tế kiểu điện tử lưu động (Trung tâm Ứng dụng phát 

triển khoa học công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm); thông tin tuyên 

truyền, phổ biến các tiêu chuẩn, công cụ cải tiến, các hệ thống quản lý chất 

lượng thông qua việc biên soạn và phát hành 450 cuốn Cẩm nang kiến thức về 

năng suất chất lượng nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản đến các cơ quan 

quản lý và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; cập nhật thường 

xuyên các văn bản mới về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và năng 

suất chất lượng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành, các thông 

tin hoạt động của ngành lên cổng thông tin (website) về năng suất chất lượng 

nhằm cung cấp kịp thời thông tin cho các tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên 

                                           
1
  Khảo sát 32 cơ sở; lấy 23 mẫu mang đi thử nghiệm chất lượng (Thực phẩm 11; đồ chơi trẻ em 06; 

bánh Trung thu: 06). Kết quả: 22/23 mẫu có mức chỉ tiêu chất lượng nằm trong giới hạn cho phép, 01/23 mẫu 

(mẫu bánh dẻo nhân đậu xanh có chỉ tiêu chất bảo quản thực phẩm vượt ngưỡng cho phép). 
2
 Tổng số mẫu lấy 26 mẫu (22 mẫu hoa Hồi khô và 04 mẫu tinh dầu Hồi). Kết quả thử nghiệm đợt 1: có 

04/13 mẫu hoa Hồi khô có chỉ tiêu chất lượng không đạt yêu cầu. 



quan trên địa bàn tỉnh. Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện là 743,137 triệu 

đối ứng của doanh nghiệp thực hiện là 345,788 triệu động. 

- Hoạt động hỗ trợ thúc đẩy tạo lập, phát triển tài sản trí tuệ 

Các hoạt động hỗ trợ để tạo lập, phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh đã 

được triển khai, tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh tạo dựng và bước đầu khai thác các chỉ dẫn thương mại cho sản 

phẩm, dịch vụ của mình; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu hàng hóa; Tuyên 

truyền, tập huấn, tư vấn và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện 

để xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm, hàng hóa. Kết quả cụ 

thể như sau: 

+) Tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên quan đến 

xác lập và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ 
3
. 

+) Tập huấn kiến thức về SHTT, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá 

nhân về tài sản trí tuệ: Trong năm,  đã tổ chức được 10 lớp tập huấn nâng cao 

kiến thức về sở hữu trí tuệ cho gần 700 người là cán bộ các phòng ban thuộc 

UBND các huyện, thành phố, chủ nhiệm các HTX và nhân dân trên địa bàn 

tham dự. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên 

các phương tiện thông tin đại chúng  

+) Hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm 

đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương: Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho 

các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương: Trong năm đã có 07 

sản phẩm được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ các sản phẩm như: Rau, Ba 

Kích, cao khô, nem nướng, quýt, măng, ngựa bạch, khoai lang….,02 hồ sơ đăng 

ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã nộp đơn và chờ xem xét theo quy định. 

+) Hỗ trợ quản lý, phát triển tài sản trí tuệ đối với các Nhãn hiệu đã được 

bảo hộ: Đã triển khai được 02 dự án quản lý và phát triển NHTT đã được bảo hộ 

theo nội dung Chương trình đã phê duyệt gồm NHTT Quýt vàng Bắc Sơn và 

Hồng vành khuyên Văn Lãng.  

+) Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ: Việc triển khai 

các nhiệm vụ hỗ trợ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ chủ yếu 

tập trung vào: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các Hội nghị, Hội 

thảo, ... Các sản phẩm được bảo hộ và trong quá trình xác lập quyền SHTT đều 

được hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý NHTT, 

xây dựng các tài liệu kỹ thuật sản xuất nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản 

phẩm hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu. Hỗ trợ tham gia các hội chợ, các triển 

lãm, trưng bày nhằm quảng bá sản phẩm và từng bước xác lập các kênh tiêu thụ, 

kết nối thương mại,... 

+) Hỗ trợ khai thác, áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích hoặc kết quả 

nghiên cứu, sáng tạo đã được bảo hộ, nghiệm thu hoặc đạt giải tại các cuộc thi 

                                           
3
 40 tổ chức đăng ký nhãn hiệu thông thường, 01 tổ chức đăng ký kiểu dáng công nghiệp; 01 cá nhân đăng ký 

giải pháp hữu ích, 01 cá nhân đăng ký sáng chế, 02 doanh nghiệp đề nghị trao quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý. 



Sáng tạo vào thực tiễn: Đã tư vấn 01 mô hình sản phẩm được cấp văn bằng bảo 

hộ giải pháp hữu ích.  

- Hoạt động tư vấn hướng dẫn hình thành doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ: Thường xuyên tư vấn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thủ tục hình thành 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong năm 2019 đã tư vấn hướng dẫn cho 

01 doanh nghiệp hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hoạt động 

về  sàn giao dịch vận tải kết nối doanh nghiệp/cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa 

với xe tải qua ứng dụng điện thọai IZIVAN  là một trong những hoạt động phát 

triển logistics của tỉnh. 

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ  

1. Thuận lợi 

- Tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về hỗ trợ, phát triển 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. 

- Thông qua các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp trên 

địa bàn xây dựng và hình thành phong trào năng suất chất lượng tại các doanh 

nghiệp bước đầu góp phần tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng và 

năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong. Nâng cao nhận thức, năng lực 

cải tiến của các doanh nghiệp trên địa bàn về năng suất và chất lượng. 

2. Khó khăn 

- Các cơ quan quản lý Nhà nước do mỗi cơ quan có một đặc thù công việc 

khác nhau nên trong quá trình phối hợp còn chưa đồng bộ. Sự kết nối giữa nhà 

quản lý, người dân và doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ nên ảnh hưởng lớn 

đến chất lượng, sự đồng bộ của các sản phẩm sản xuất hướng tới xuất khẩu. 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng chưa thực sự 

quan tâm khai thác các sáng chế, các công nghệ bảo hộ phục vụ cho việc đối 

mới công nghệ vào sản xuất của doanh nghiệp. Việc khai thác tài sản trí tuệ đối 

với các chỉ dẫn địa lý của tỉnh chưa được thực hiện một cách có hiệu quả. Việc 

khai thác nguồn gen, trí thức bản địa, văn hóa dân gian từ khía cạnh sở hữu trí 

tuệ nhằm phát triển kinh tế chưa thực sự được quan tâm. 

- Các công cụ hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng, giá trị thương hiệu 

nhiều khi chưa bộc lộ lợi ích ngay, do vậy vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa 

thực sự chú trọng đến việc xây dựng, hoàn thiện các công cụ hỗ trợ nâng cao 

năng suất chất lượng, nâng cao giá trị thương hiệu để phục vụ xuất  khẩu. 

3. Kiến nghị 

  Tiếp tục đẩy mạnh sự kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và 

người dân để thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa tạo sự 

đồng bộ của các sản phẩm sản xuất trong nước hướng tới xuất khẩu. Tuyên 

truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác tài sản trí tuệ vào sản xuất 

kinh doanh sản phẩm. 



Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Đề án phát triển XNK hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở 

KH&CN.  Kính gửi Sở Công Thương tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, QLCN(Thúy). 
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