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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 

  

Ngày 31/8/2020, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá 

kết quả công tác tháng 8/2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2020. 

Tham dự có các đồng chí Phó giám đốc sở, Chủ tịch Công đoàn ngành, Giám 

đốc Trung tâm KC&XTTM, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn cơ quan Văn 

phòng sở.  

Đồng chí Giám đốc sở đánh giá cao các phòng chuyên môn, Trung tâm 

trong tháng 8/2020 khối lượng công việc nhiều nhưng đã tổ chức tham mưu, 

triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch covid-19 nên một số 

công việc tạm hoãn chưa thể triển khai.  

Thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2020, Giám đốc sở giao các phòng chuyên 

môn triển khai cụ thể như sau: 

1. Phòng Quản lý công nghiệp 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư, hiệu 

quả hoạt động cụm công nghiệp trên địa bàn năm 2020. 

- Tập trung khâu nối, hướng dẫn để hoàn thành tổ chức diễn tập ứng phó 

sự cố hóa chất tại Công ty Formosa Hà Tĩnh. 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch khuyến công giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo 

triển khai giải ngân kinh phí khuyến công địa phương đợt 1 năm 2020 và chỉ đạo 

triển khai đợt 2 năm 2020. 

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của phòng (thẩm định hồ sơ đề 

nghị cấp phép VLNCN, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa 

chất trong lĩnh vực công nghiệp; tham gia ý kiến về các dự án đầu tư...) và một 

số nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Sở giao. 

2. Phòng Quản lý năng lƣợng 

- Tham mưu trình điều chỉnh bổ sung Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025, xét đến 2035 và Quy hoạch điện VII quốc gia 

điều chỉnh đối với các dự án điện trên địa bàn; một số tuyến đường dây 110kV, 

Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên. 
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- Kiểm tra thực địa, thỏa thuận hướng tuyến 02 Dự án: đường dây đấu nối 

và trạm biến áp 110kV Hà Tĩnh và đường dây 110kV, trạm nâng áp Trang trại 

phong điện HBRE Hà Tĩnh. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án xây 

dựng công trình tháo dỡ, xây mới đường dây 110kV& 220kV đi chung phục vụ 

giải phóng, phát triển quỹ đất phía Tây thành phố Hà Tĩnh theo hình thức BT. 

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

điện lực theo phân cấp. 

- Chủ trì phối hợp với Thanh tra sở Kiểm tra, xử lý đề nghị UBND huyện 

Cẩm Xuyên về một số vướng mắc trên địa bàn (liên quan hoạt động kinh doanh 

mua bán điện tại HTX điện Thành Tâm, xã Cẩm Nhượng). 

- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC-DT công trình điện và kiểm tra 

chất lượng công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình theo phân cấp. 

- Chỉ đạo các chủ công trình điện có nguồn vốn đầu là vốn nhà nước (đã 

đề xuất bàn giao sang ngành điện quản lý) bổ sung, hoàn thiện danh mục hồ sơ 

bàn giao cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước 

giao nhận theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Chỉ đạo các đơn vị điện lực (chủ đập thủy điện, đơn vị truyền tải, phân 

phối điện…) hoàn thiện phương án cấp điện phòng chống bão lụt, cấp điện và hỗ 

trợ tiền điện cho các khu vực phòng chống và cách ly dịch bệnh Covid-19. 

3. Phòng Quản lý thƣơng mại 

- Tham mưu, tổ chức thực hiện các kế hoạch lĩnh vực thương mại UBND 

tỉnh đã ban hành trong tháng 8/2020. 

- Đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra tại Chợ thành phố Hà Tĩnh.  

- Tổ chức làm việc với các sở, ngành, địa phương để thống nhất, hoàn 

thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định Quy trình chuyển đổi mô 

hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với 16 CHXD đang tồn tại 

trên tuyến đường Quốc lộ 1 không nằm trong quy hoạch đấu nối giao thông. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Hiệp định thương mại 

tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

- Lựa chọn, hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP năm 

2020. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị xây dựng, quảng bá, bán sản phẩm OCOP 

trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh Hatipalaza.com và các sàn 

Alibaba, Sendo, Lazada... 
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 - Xây dựng hướng dẫn các tiêu chí công nghiệp, thương mại trong Bộ 

tiêu chí đô thị văn minh. 

- Tổ chức thẩm định, đánh giá tiêu chí cơ sở thương mại nông thôn tại các 

xã sau sáp nhập và xã trong danh sách dự kiến đạt chuẩn năm 2020. 

4. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thƣơng mại 

- Phối hợp với phòng QLCN xây dựng kế hoạch khuyến công giai đoạn 

2021-2025; 

- Tham mưu xây dựng đề án khuyến công địa phương đợt 2, năm 2020 và 

khuyến công quốc gia năm 2021; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế và chủ trương cho phép tổ chức các sự kiện 

lớn của bộ, ngành, địa phương để tổ chức Hội nghị Khuyến công, Hội chợ triển 

lãm hàng CNNTTB khu vực phía Bắc năm 2020 và tổ chức 02 phiên chợ hàng 

Việt về miền núi tại Huyện Kỳ Anh; 

- Thực hiện công tác giám sát thi công công trình điện tại huyện Hương 

Khê và huyện Kỳ Anh theo hợp đồng đã ký kết. 

5. Thanh tra 

- Tiếp tục xử lý đơn thư ông Trần Đình Lăng và bà Trần Thị Thinh, trú tại 

thôn Hà Hải, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh khiếu nại, không đồng ý với Quyết định số 

723/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 và Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 

của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) theo 

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

- Tiếp tục xử lý đơn thư khiếu nại của bà Trần Thị Hà và bà Trương Thị 

Nhi trú tại thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, không đồng ý với 

Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện Kỳ 

Anh về việc giải quyết khiếu nại lần đầu liên quan đến bồi thường sự cố môi 

trường biển đối với lô sứa lưu kho. 

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra xác minh theo Quyết định số 2337/QĐ-

UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu 

nại của bà Nguyễn Thị Khoản trú tại thôn 2, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên. 

- Phối hợp với phòng quản lý Năng lượng kiểm tra, xử lý đề nghị UBND 

huyện Cẩm Xuyên về một số vướng mắc trên địa bàn (liên quan hoạt động kinh 

doanh mua bán điện tại HTX điện Thanh Tâm, xã Cẩm Nhượng). 

6. Văn phòng  

- Rà soát, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Giám đốc 

Sở tại buổi làm việc của Lãnh đạo Sở với Văn phòng. 

- Thực hiện Báo cáo Quý III/2020 liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 
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- Tổng hợp kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công Thương các 

nội dung liên quan gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; nghiên cứu góp ý dự thảo 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

- Hoàn thiện việc cập nhật TTHC theo quyết định công bố TTHC của 

UBND tỉnh. 

- Phối hợp chỉ đạo Trung tâm rà soát công tác tổ chức bộ máy, nâng cao 

hiệu quả hoạt động theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

- Rà soát, tham mưu điều chỉnh Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 05/2/2020 

của Giám đốc sở về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 

của Sở Công Thương gắn với việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo sở và điều 

chỉnh nhiệm vụ các phòng chuyên môn sau sát nhập.  

- Rà soát, tham mưu sửa đổi các Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc của Sở. 

- Hoàn chỉnh hệ thống bảng biểu, biển tên đảm bảo theo quy định về văn 

hóa công vụ. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác đến nhiệm vụ Văn phòng. 

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

tháng 9/2020. 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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