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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                  Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 8 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 

  

Ngày 31/7/2020, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá 

kết quả công tác tháng 7/2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2020. 

Tham dự có các đồng chí Phó giám đốc sở, Giám đốc Trung tâm KC&XTTM, 

Trưởng, Phó các phòng chuyên môn cơ quan Văn phòng sở. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2020, phát biểu 

góp ý của các đồng chí tham dự họp, Giám đốc sở kết luận và giao các phòng, 

đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2020 như sau: 

1. Phòng Quản lý công nghiệp 

- Tham mưu Văn bản triển khai thực hiện 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 sau khi có chỉ 

đạo của UBND tỉnh. 

- Tham mưu phê duyệt các kịch bản diễn tập; tổ chức diễn tập ứng phó sự 

cố hóa chất tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 tại Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh. 

- Triển khai Kế hoạch điều tra, đánh giá tình hình hoạt động các cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng một số cụm công nghiệp, 

một số dự án  đầu tư trong cụm công nghiệp; tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt 

động, các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, các dự án đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn. 

- Chỉ đạo, đôn đốc triển khai các đề án khuyến công địa phương đợt 1 

năm 2020; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt việc hỗ trợ kinh phí. 

- Chủ động liên hệ, phối hợp với các vụ, cục của Bộ Công Thương để 

đăng ký, tham gia thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến phát triển 

công nghiệp. 

- Hỗ trợ Công ty THHH Thanh Thành Đạt trong hoàn thành việc lập, trình 

Bộ Công Thương thẩm định các hồ sơ thiết kế dự án Nhà máy sản xuất keo dán 

gỗ tại Cụm Công nghiệp Xuân Lĩnh. 
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2. Phòng Quản lý năng lƣợng 

- Phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh báo cáo 

Bộ Công Thương về nội dung liên quan Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc 

gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Rà soát, báo cáo theo yêu cầu của Bộ 

Công Thương liên quan đến các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu trình điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025, xét đến 2035 (Hợp phần 1) cho các dự án: “ĐZ 

110kV từ trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh - TBA 110kV Thạch Linh - Hồng Lĩnh”. 

- Kiểm tra thực địa, tham mưu phương án hướng tuyến: Đường dây 

500kV Vũng Áng- rẽ Hà Tĩnh- Đà Nẵng (mạch 3, 4) và Đường dây, trạm biến 

áp 110kV Hà Tĩnh. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tập huấn, cấp thẻ kiểm tra viên 

điện lực theo phân cấp. 

- Tiếp tục chỉ đạo cấp điện mùa nắng nóng, cấp điện và hỗ trợ tiền điện 

cho các khu vực phòng chống, cách ly dịch bệnh Covid - 19. 

- Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chỉ thị số 20/CT-TTg về tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh, 

- Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình 

huống khẩn cấp đập, hồ chứa Thủy điện Hố Hô năm 2020; 

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

kiểm tra công tác đầu tư, nghiệm thu hoàn thành công trình theo phân cấp. 

3. Phòng Quản lý thƣơng mại 

- Triển khai thực hiện các nội dung phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chủ động theo dõi sát tình hình thị trường cung - 

cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh; triển khai Đề án Phục hồi sản xuất kinh 

doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; 

triển khai Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về 

một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh 

tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid 19.  

- Hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức phiên chợ đêm 

gắn với tuyến phố đi bộ trên địa bàn tỉnh.  

- Hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025; tổ chức làm việc với các cơ sở sản xuất sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP quảng bá, nâng cao hiệu quả 

sàn TMĐT tỉnh tại địa chỉ hatiplaza.com.  

- Khảo sát, lựa chọn đơn vị xây dựng cửa hàng hoặc gian hàng sản phẩm 

OCOP tại siêu thị; khảo sát địa điểm xây dựng điểm bán hàng Việt cố định.  

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề 

“Thanh niên Hà Tĩnh đồng hành cùng hàng Việt”; Phối hợp với các huyện và 

thành phố tổ chức lớp tập huấn Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, 
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Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, An toàn thực phẩm và nghiệp vụ kinh doanh 

bán hàng (khi đảm bảo điều kiện phòng chống dịch theo quy định) 

- Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện dự án mô hình chợ thí điểm 

bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, hỗ trợ doanh nghiệp/HTX/HKD 

theo chính sách xúc tiến thương mại, chính sách phát triển thương mại nông 

thôn quy định tại Nghị Quyết 123/2018/NQ-HĐND. 

- Chủ động kết nối với Bộ Công Thương để đăng ký triển khai các 

chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực thương mại. 

4. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thƣơng mại 

- Trình Sở Công Thương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết 

định hỗ trợ các đề án khuyến công địa phương (đợt 1) vào tháng 8/2020. 

- Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu việc tham gia Hội 

nghị khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

khu vực phía Bắc năm 2020. 

- Làm việc với các tổ chức: Ngân hàng, các hiệp hội để phổ biến tuyên 

truyền cơ chế chính sách khuyến công, khuyến thương hỗ trợ các doanh nghiệp, 

nhằm tạo thuận lợi cho công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021. 

- Tổ chức đấu thầu dự án về tư vấn công nghiệp. 

- Tổ chức 03 phiên chợ hàng Việt về miền núi tại huyện Vũ Quang và 

huyện Kỳ Anh. Tham gia các hội nghị kết nối giao thương và hội chợ do Cục 

Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức (khi đảm bảo điều kiện phòng 

chống dịch theo quy định). 

- Lập đề án bổ sung Chương trình XTTM quốc gia năm 2020. 

- Thực hiện in mã QR lần 1 cho các doanh nghiệp. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để lập kế hoạch và tổ chức các lớp 

huấn luyện chuyên ngành công thương. 

- Chủ động kết nối với các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương để có thể tiếp 

nhận triển khai các chương trình dự án Quốc gia. 

5. Thanh tra 

- Thực hiện giải quyết khiếu nại đối với đơn thư ông Trần Đình Lăng theo 

Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Tiếp tục hoàn thiện báo cáo và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại 

lần 2 trình UBND tỉnh để xử lý vụ việc bà Nguyễn Thị Mười, trú tại thôn Nam 

Phong, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên: không đồng ý với Quyết định giải 

quyết lần đầu số 1031/QĐ-CTUBND ngày 06/3/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Cẩm Xuyên. 

- Công bố quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND tỉnh đối với 

Quyết định số số 2334/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 Về việc giải quyết khiếu nại  
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của các ông, bà: Phạm Thị Nhơn, Nguyễn Thị Hiệp, Dương Thị Tạo, Nguyễn 

Hồng Phượng, Nguyễn Thị Thanh, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh và việc giải quyết khiếu nại  của bà Trần Thanh Thủy, trú thôn Tam Hải 2, 

xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh. 

6. Văn phòng  

- Tham mưu, chuẩn bị các nội dung liên quan cho Hội nghị ngành Công 

Thương 6 tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức tại Thành Hóa ngày 20-21/8/2020. 

- Tham mưu báo cáo và các nội dung liên quan phục vụ cho Hội nghị 28 

tỉnh phía bắc tổ chức tại Thái Nguyên. 

- Tham mưu hoàn thiện nội dung gửi xuất bản Bản tin Công Thương theo 

định kỳ. 

- Tham mưu sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế Chi tiêu nội 

bộ; rà soát lại các nội dung liên quan đến thực hiện văn hóa công sở theo Quyết 

định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2020 về việc ban hành Quy chế văn hóa 

công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên soạn kỷ yếu 

chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Công Thương vào năm 2021. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo quy định. 

- Thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra CCHC năm 2020, tại các phòng chuyên 

môn, Trung tâm theo kế hoạch đầu năm và Văn bản số 1351/SNV-CCHC & 

VTLT ngày 29/7/2020 của Sở Nội vụ. Báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, tự 

kiểm tra gửi Sở Nội vụ theo quy định. 

- Kiểm tra đánh giá hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới của 

Sở. Báo cáo kết quả kiểm tra gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp. 

Trên đây là Thông báo Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

tháng 8/2020. Văn phòng thông báo để các các phòng chuyên môn, đơn vị triển 

khai thực hiện; báo cáo rà soát kết quả thực hiện về Văn phòng để tổng hợp, báo 

cáo rà soát kết quả công tác tháng theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c); 

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

- Đảng ủy khối CQ và DN tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở, Công đoàn Ngành; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;  

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT, VP3.  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

                        
 

 
Trần Huy Thành 
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