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THÔNG BÁO 

Về việc giao thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2019 
  

 

Ngày 01/10/2019, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban triển 

khai thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2019. Tham dự cuộc họp có đồng chí Chủ tịch 

Công đoàn ngành, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn cơ quan Văn phòng 

sở, Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và XTTM. 

Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và 9 

tháng đầu năm, về cơ bản các phòng chuyên môn bám sát Chương trình kinh 

tế xã hội của tỉnh, khung nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Sở, tuy nhiên 

còn một số đầu việc chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Sau khi nghe ý kiến 

các thành viên dự họp, Giám đốc sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị 

đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trong tháng 

10/2019 tập trung những nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Phòng Quản lý công nghiệp 

- Chủ trì tham mưu rà soát tình hình thực tế, tích hợp quy hoạch phát triển 

Cụm công nghiệp vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

-  Đôn đốc các địa phương, Trung tâm KC&XTTM chuẩn bị thực hiện Kế 

hoạch khuyến công địa phương đợt II năm 2019. 

- Tổ chức: tập huấn kiến thức về phát triển công nghiệp hỗ trợ, công 

nghiệp nông thôn, cụm công nghiệp; phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới 

cho các doanh nghiệp hoạt động VLNCN. 

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. 

2. Phòng Quản lý năng lƣợng 

- Hoàn thành mô hình đường điện thắp sáng làng quê tại xã Thạch Đỉnh, 

huyện Thạch Hà. 

- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC và Dự toán công trình điện 

theo phân cấp.  

- Tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch pháp triển điện lực tỉnh đối 

với nguồn trạm biến áp 110kV trên địa bàn. 
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- Rà soát, tổng hợp, tham mưu đề xuất bàn giao công trình điện vốn ngân 

sách Quý III/2019 theo Quyết định 41/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty CP thủy điện Hương Sơn thực hiện các nội 

dung quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo quy định. 

- Tổ chức tập huấn, truyên truyền sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm 

và hiệu quả ở xã đỡ đầu xây dựng NTM. 

- Tham mưu việc bổ sung, điều chỉnh các tiểu dự án sử dụng nguồn vốn 

ngân sách trung ương và EU tài trợ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

3. Phòng Quản lý thƣơng mại 

- Chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh Quyết định 

24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh về quy trình chuyển đổi 

mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Rà soát 

đánh giá, làm việc với một số địa phương, doanh nghiệp về hiệu quả kinh doanh 

chợ. 

- Tham mưu hỗ trợ các đơn vị xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

- Xây dựng bộ tài liệu về quản lý và phát triển chợ. 

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực công thương theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về thương mại biên giới. 

- Kiểm tra, làm việc với một số doanh nghiệp xuất khẩu, bán hàng đa cấp 

trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động 

người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

4. Trung tâm KC&XTTM 

- Hoàn tất thủ tục hồ sơ quyết toán côn tác trưng bày sản phẩm nông 

nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2019 

tại Hội nghị tổng kết 10 thực hiện chương trình nông thôn mới. 

- Tiếp tục phối hợp các huyện/thị đi khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất 

để tổng hợp xây dựng đề án khuyến công địa phương đợt 2/2019 và các đề án 

đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020. 

- Tiếp tục khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến công giai đoạn 

2011-2018 trên địa bàn các huyện còn lại. 

- Ký hợp đồng và tổ chức thực hiện đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ 

đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Yên Huy. 
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- Tổ chức lớp đào tạo chuyên đề Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm 

liên kết ngành, chuỗi giá trị.  

5. Thanh tra 

- Tiếp tục tham gia đoàn liên ngành, gồm: (1) Đoàn kiểm tra về an toàn 

thực phẩm do phòng chuyên môn chủ trì; (2) Đoàn thanh tra trong lĩnh vực 

thương mại đối với Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa do Thanh tra tỉnh chủ trì. 

- Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành quyết định: thanh tra hoạt động 

kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Cổ phần xăng dầu, dầu khí Vũng Áng; 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý kinh 

doanh chợ đối với Trung tâm Thương mại tổng hợp, siêu thị thị xã Hồng Lĩnh. 

6. Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn nghiên cứu, tích hợp 

các nội dung lĩnh vực ngành vào Quy hoạch phát triển KTXH của tỉnh.  

- Tham mưu các nội dung nhân ngày doanh nghiệp, doanh nhân.  

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các Đề án TMĐT năm 

2019. 

7. Văn phòng Sở 

- Phối hợp các phòng chuyên môn rà soát lại TTHC để đề xuất tham mưu 

tỉnh công bố TTHC liên quan đến phân cấp về ATTP, thẩm định cấp phép theo 

QĐ 32/2019/QĐ-UBND và QĐ.  

- Thực hiện quy trình xét thăng hạng viên chức cho Trung tâm sau khi có 

ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.  

- Phối hợp tham mưu công tác sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm 

việc trong Văn phòng sở. 

Trên đây là Kết luận cuộc họp giao ban đầu tháng 10/2019, Văn phòng sở 

thông báo để các các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (để biết); 

- Đ/c Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh(b/c); 

- Đảng ủy khối CQ tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở, Công đoàn Ngành; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;  

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT.  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

                   (Đã ký) 

 

 

 Trần Huy Thành 
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