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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền 

vững giai đoạn 2021-2030.  

Sở Công Thương báo cáo và đề xuất UBND tỉnh nội dung như sau: 

1. Hoạt động sản xuất sạch hơn; hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền 

vững 

1.1. Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009; 

để triển khai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/8/2016, thực hiện Chiến lược 

sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-

2020. Kết quả thực hiện giai đoạn, đã hoàn thành 02 hội nghị tập huấn, nâng cao 

nguồn nhân lực sản xuất sạch hơn và 03 hội thảo chuyên đề với trên 410 lượt 

người tham dự; xây dựng 06 phóng sự truyền hình; phát 300 cuốn tài liệu; phát 

3.300 tờ rơi đến các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh; treo 150 băng rôn, phướn tuyên truyền trên các tuyến phố trung tâm 

tại các huyện và thành phố Lạng Sơn với tổng kinh phí được UBND tỉnh giao là 

480 triệu đồng (Phân bổ theo năm: Năm 2017: 80 triệu đồng; năm 2018: 100 

triệu đồng; năm 2019: 180 triệu đồng và năm 2020: 120 triệu đồng); bên cạnh 

đó, Sở Công Thương đã phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách 

Công Thương triển khai 01 Hội nghị tập huấn “Sản xuất sạch hơn cho các cơ sở 

công nghiệp nông thôn”. Qua các hoạt động triển khai đã kịp thời thông tin, hỗ 

trợ cho trên 250 lượt doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn, góp phần 

hoàn thành các nội dung, mục tiêu; tăng tỷ lệ tiếp cận và nhận thức cho các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp theo kế hoạch đề ra. 

Mục tiêu Chiến lược SXSH tập trung và việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm 

nhiên vật liệu và năng lượng chủ yếu trong hoạt động sản xuất. 

1.2. Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
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tại Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016; Chương trình nhằm giải quyết 

yêu cầu cấp thiết trong việc tiêu dùng không bền vững tại nước ta, đáp ứng xu 

hướng các nước trên thế giới đang áp dụng phổ biến. Quá trình triển khai UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện 

theo chức năng được giao, đồng thời lồng ghép vào các Chương trình hành động 

của Tỉnh ủy1,… và đã có báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2016-20182. 

Mục tiêu Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền 

vững hướng đến bảo toàn chuỗi giá trị của nguyên, nhiên, vật liệu năng lượng 

trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm. 

2. Về xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động sản xuất và 

tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

- Năm 2019, với việc đánh giá lại hiệu quả của Chương trình hành động quốc 

gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững Chiến lược SXSH, Bộ Công Thương đề 

xuất xây dựng và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành 

động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, tại Quyết 

định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020. Qua đó đề ra mục tiêu: Thúc đẩy quản lý, 

khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, 

khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản 

phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản 

xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát 

triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng 

nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền 

vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh 

tế tuần hoàn ở Việt Nam. 

- Tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 889/QĐ-TTg yêu cầu “UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương chủ động tổ chức thực hiện Chương trình; xây 

dựng kế hoạch hành động và cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chương trình để lồng 

ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương”; 

tại các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo giao UBND tỉnh chủ trì “Xây dựng kế hoạch 

hành động của địa phương thực hiện Chương trình, lồng ghép các nội dung về 

sản xuất và tiêu dùng bền vững trong các văn bản chính sách địa phương; xây 

dựng mạng lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chuỗi; xây 

dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán 

lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường…” 

                                           
1 Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/7/2018, của UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân 

trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 

07/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về thực hiện Chương trình hành động số 104-CTr/TU ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết số 23/NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  
2 Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 28/12/2019 của UBND tỉnh, kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2018 Chương trình hành động quốc 

gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
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Để triển khai các nhiệm vụ theo định hướng tại Quyết định số 889/QĐ-TTg 

trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương 

trình là cần thiết, đặc biệt tập trung vào các hoạt động truyền thông nâng cao nhận 

thức cho người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

3. Đề xuất 

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020 và yêu cầu 

nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2030, Sở Công Thương đề xuất UBND tỉnh nội 

dung sau: 

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Nội dung kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ: Quản lý, khai thác và sử 

dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên liệu, nguyên vật liệu tái tạo, tái sinh; 

thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng 

mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi dòng đời sản phẩm; phát triển hệ thống 

phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững… 

(Nội dung Dự thảo sơ bộ kế hoạch được đính kèm văn bản này) 

Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: QLTM, QLNL; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT, QLCN(LĐ).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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