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QUYẾT ĐỊNH 

Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG  

Căn cứ Nghị quyết số 168/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND 

tỉnh Hà Tĩnh về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020; 

Căn cứ Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;  

 Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-SCT ngày 21/4/2020 về việc phân công 

nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo Sở Công Thương; Quyết định số 33/QĐ-SCT 

ngày 05/5/2020 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh 

tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Hà Tĩnh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm 

vụ chủ yếu năm 2020 ban hành tại Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 05/02/2020 

của Giám đốc Sở Công Thương (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết định này và Kế 

hoạch phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 để tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. 

Giao Văn phòng sở theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của 

từng phòng, đơn vị và định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Giám đốc. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 

06/QĐ-SCT ngày 05/02/2020 của Sở Công Thương.  

Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Công Thương (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở, Công đoàn Ngành; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP3. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 
 

 

  Hoàng Văn Quảng 
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Phụ lục 

CẬP NHẬT, BỔ SUNG NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SCT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Sở Công Thương) 
 

TT Nội dung thực hiện 
Lãnh đạo phụ trách 

 

Tổ chức, cá 

nhân chủ trì 

 

Thời gian  

bắt đầu - 

kết thúc 

Đơn vị phối hợp 

 
Ghi chú 

I PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 

1 

Tham mưu, thẩm định hồ sơ hỗ trợ 

kinh phí thực hiện chính sách phát 

triển CN-TTCN Theo Nghị quyết số 

86/2018/NQ-HĐND 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 2 - 

tháng 11 

Các sở, ban ngành, 

địa phương và 

doanh nghiệp (DN) 

liên quan 

 

2 

Nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển 

khai các dự án trọng điểm lĩnh vực 

công nghiệp, các dự án đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Các sở, ban ngành, 

địa phương và DN 

liên quan 

 

3 

Xây dựng dự thảo kế hoạch, tham mưu 

UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch khuyến công địa 

phương năm 2020  

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 4 - 

tháng 12 

Trung tâm 

KC&XTTM, các 

địa phương và DN 

liên quan 

 

4 
Xây dựng Chương trình khuyến công 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 6 - 

tháng 12 

Trung tâm 

KC&XTTM, các 

địa phương và DN 

liên quan 

 

5 
Tổng kết hoạt động khuyến công giai 

đoạn 2016 -2020 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 6 - 

tháng 9 

Trung tâm 

KC&XTTM, các 

địa phương và DN 

liên quan 

Đã hoàn thành 

6 
Chỉ đạo triển khai các đề án khuyến 

công quốc gia năm 2020; thẩm định 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 3 - 

tháng 11 

Trung tâm 

KC&XTTM, các 
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các đề án bổ sung mới và đề án xây 

dựng kế hoạch năm 2021 

địa phương và DN 

liên quan 

7 

Triển khai các hoạt động quản lý nhà 

nước về cụm công nghiệp theo Nghị 

định số 68/2017/NĐ-CP ngày 

25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, 

phát triển cụm công nghiệp 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Các sở, ban ngành, 

địa phương và DN 

liên quan 

 

8 

Thẩm định chủ trương đầu tư, giới 

thiệu địa điểm, thu hút dự án đầu tư 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên 

địa bàn 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Các sở, ban ngành, 

địa phương và DN 

liên quan 

 

9 

Kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo 

an toàn trong hoạt động vật liệu nổ 

công nghiệp, khí dầu mỏ hóa lỏng... 

trong dịp Tết Nguyên Đán 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 1 - 

tháng 2 

Các phòng chuyên 

môn, các địa 

phương, các DN 

liên quan 

Đã hoàn thành 

10 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh 

lao động 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 
Tháng 5 

Sở LĐ, TB và XH, 

các địa phương liên 

quan và DN liên 

quan 

Đã hoàn thành 

11 

Kiểm tra định kỳ hoạt động trong lĩnh 

vực công thương, gồm: khai thác 

khoáng sản, khí dầu mỏ hóa lỏng, hóa 

chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn 

công nghiệp 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 3 - 

tháng 11 
Thanh tra Sở 

 

12 

Giám sát việc triển khai diễn tập Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất tại các Nhà máy lớn, các tổng 

kho… 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 2 - 

tháng 12 
Thanh tra Sở 

 

13 
Tổ chức diễn tập phương án phòng 

ngừa sự cố hóa chất cấp tỉnh 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 6 - 

tháng 9 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị liên quan 

 

14 
Tham gia tổ công tác của tỉnh giám sát 

môi trường dự án Formosa  
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Phòng QLCN 

(Ông Lưu Văn 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Các sở, ban ngành 

liên quan 
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Định) 

15 

Thẩm định hồ sơ, tổ chức họp hội 

đồng Khoa học và Công nghệ ngành 

Công Thương để soát xét hồ sơ đăng 

ký sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ 

của Sở Công Thương 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Phòng Quản lý 

Công nghiệp 
Tháng 4 

Các phòng liên 

quan 

Đã hoàn thành 

16 

Thẩm định hồ sơ, tổ chức họp hội 

đồng Khoa học và Công nghệ ngành 

Công Thương để  xét, công nhận sáng 

kiến trong thực hiện nhiệm vụ của Sở 

Công Thương 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 11 

hoặc tháng 

12 

Các phòng liên 

quan 

 

17 

Chỉ đạo, đôn đốc các DN thực hiện 

công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn 

theo quy định về: vật liệu nổ công 

nghiệp, hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 1 - 

tháng 12 
Các DN liên quan 

 

18 
Thực hiện Kế hoạch áp dụng sản xuất 

sạch hơn trong công nghiệp năm 2020 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 3 - 

tháng 11 

Trung tâm 

KC&XTTM, các 

địa phương và DN 

liên quan 

 

19 

Điều tra khảo sát tình hình đầu tư, hiệu 

quả hoạt động CCN để đề nghị đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 4 - 

tháng 9 

Các địa phương và 

DN liên quan 

 

20 

Học tập kinh nghiệm các mô hình áp 

dụng sản xuất sạch hơn có hiệu quả 

trong nước 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Phòng Quản lý 

Công nghiệp 

Tháng 6 - 

tháng 7 
 

Không tổ chức 

thực hiện do covid-

19 

II PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 

21 

Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi thực hiện 

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai 

đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Truyền tải điện Hà 

Tĩnh, Công ty Điện 

lực Hà Tĩnh, 

UBND cấp huyện 

Chuyển nhiệm vụ 

lãnh đạo phụ trách 

của Phó Giám đốc 

Lê Xuân Từ sang 

lãnh đạo phụ trách 22 Hướng dẫn, tham mưu công tác đầu tư PGĐ. Dương Thanh Phòng QLNL Tháng 1- Các Sở Chuyên 
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xây dựng, phát triển các dự án điện sử 

dụng năng lượng tái tạo (Mặt trời, gió, 

điện sinh khối, điện khí sinh học…) 

Hòa Tháng 12 ngành, UBND cấp 

huyện, các nhà đầu 

tư, Công ty Điện 

lực 

của Phó Giám đốc 

Dương Thanh Hòa 

đối với các nhiệm 

vụ có số thứ tự 21-

38 của phòng Quản 

lý Năng lượng tại 

phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 06/QĐ-

SCT ngày 

05/02/2020. 

23 

Xây dựng và trình UBND tỉnh phê 

duyệt Phương án phân loại khách hàng 

sử dụng điện năm 2020; kiểm tra, 

giám sát quá trình thực hiện 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 1- 

Tháng12 

Công ty Điện lực 

Hà Tĩnh, UBND 

cấp huyện 

24 

Kiểm tra, theo dõi, an toàn điện trong 

các Khu công nghiệp, Cụm công 

nghiệp; cơ sở sản xuất 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 3- 

Tháng 11 

UBND cấp huyện, 

BQL các khu, cụm 

CN 

25 

Chỉ đạo, kiểm tra công tác ngừng, 

giảm mức cung cấp điện; cung cấp 

điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Công ty Điện lực 

Hà Tĩnh, UBND 

cấp huyện 

26 
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

giá bán điện 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Công ty Điện lực 

Hà Tĩnh, UBND 

cấp huyện 

27 

Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, tham mưu 

xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an 

toàn công trình lưới điện 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Các đơn vị quản lý 

lưới điện; UBND 

cấp huyện 

28 

Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, 

giải quyết vướng mắc trong thực hiện 

các Dự án đầu tư xây dựng lĩnh vực 

năng lượng  

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 1- 

Tháng 12 
Các chủ đầu tư 

29 

Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền việc 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Công ty điện lực 

Hà Tĩnh, các địa 

phương, các sở, 

ban, ngành 

30 

Kiểm tra, chỉ đạo quá trình thực hiện 

nhiệm vụ của các cơ sở sử dụng năng 

lượng trọng điểm trên địa bàn 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Các cơ sở sử dụng 

năng lượng trọng 

điểm 
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31 

Góp ý Quy hoạch, thẩm định thiết kế 

cơ sở, thiết kế BVTC - dự toán và 

kiểm tra công tác quản lý, chất lượng 

công trình, kiểm tra điều kiện nghiệm 

thu công trình năng lượng theo phân 

cấp 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Các chủ đầu tư 

công trình, Sở Xây 

dựng 

32 

Tham mưu, chỉ đạo, theo dõi công tác 

bàn giao công trình điện sang ngành 

điện quản lý 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Công ty Điện lực 

Hà Tĩnh, UBND 

cấp huyện 

33 

Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo thực 

hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn 

trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 

Phòng QLNL, 

Tổ giúp việc 

NTM 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Công ty Điện lực 

Hà Tĩnh, các địa 

phương, Văn 

phòng Điều phối 

NTM tỉnh 

34 

Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo Chủ đầu 

tư các công trình thủy điện thực hiện 

các quy định của pháp luật về xây 

dựng, quản lý, vận hành và khai thác 

các công trình thủy điện 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 1- 

Tháng 12 

Chủ đầu tư các 

công trình thủy 

điện, các sở ban 

ngành liên quan, 

các địa phương 

35 

Kiểm tra hoạt động điện lực và sử 

dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp 

đồng mua bán điện 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 4- 

Tháng 9 

Các tổ chức hoạt 

động điện lực 

36 

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng điện 

mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 3- 

Tháng 11 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Đơn vị tư vấn 

37 

Rà soát, bổ sung các dự án nguồn, 

công trình lưới điện trên địa bàn vào 

Quy hoạch phát triển điện lực 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 3- 

Tháng 10 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Truyền tải điện, 

Công ty điện lực, 

Đơn vị tư vấn 

38 
Học tập, tham quan mô hình kết hợp 

điện mặt trời với sản xuất nông nghiệp 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Phòng QLNL 

Tháng 4- 

Tháng 11 

Một số tỉnh phía 

nam và nhà đầu tư 

Không thực hiện 

do covid - 19 
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công nghệ cao, sử dụng rác để phát 

điện 

liên quan 

III PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI 

39 

Tăng cường quản lý, đánh giá, hướng 

dẫn hoạt động và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các chợ sau chuyển đổi. 

Triển khai quy định về quản lý và phát 

triển chợ trên địa bàn tỉnh 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1- 

tháng 12 

 UBND cấp huyện, 

các sở ngành 

 

40 

Hướng dẫn các địa phương thu hút xã 

hội hóa đầu tư xây dựng chợ; phối hợp 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ 

trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng 

thương mại nông thôn theo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 

Hỗ trợ 

kinh phí: 

Đợt 1 vào 

tháng 6, 

Đợt 2 vào 

tháng 11 

 UBND cấp huyện, 

các sở ngành 

 

41 

Tham mưu sửa đổi, bổ sung một số 

điều Quy định về quy trình chuyển đổi 

mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác 

chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 

24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 

của UBND tỉnh 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 5 - 

tháng 12 

UBND cấp huyện, 

Các sở ngành 

 

42 

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết 

định số 1268/QĐ-UBND ngày 

09/5/2013 của UBND tỉnh về phê 

duyệt Dự án "Mô hình chợ thí điểm 

bảo đảm VSATTP" 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

tháng 12 

UBND cấp huyện, 

Ban quản lý các 

chợ 

 

43 

Xây dựng Kế hoạch phát triển phiên 

chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

tháng 6 

 Các sở ngành, 

đoàn thể; UBND 

huyện, thành phố, 

thị xã 

Đã tham mưu 

UBND tỉnh ban 

hành KH 136/KH-

UBND ngày 

26/8/2020 
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44 

Tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm 

OCOP tại các siêu thị, trung tâm, các 

khu vực tập trung đông người 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

tháng 10 

UBND huyện, 

thành phố, thị xã; 

các tổ chức DN 

liên quan 

 

45 

Tập huấn, phổ biến văn bản quy định, 

cơ chế chính sách về lĩnh vực thương 

mại 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 3 - 

tháng 10 

UBND cấp huyện, 

Các sở ngành 

 

46 

Kiểm tra, giám sát việc đăng ký thực 

hiện chương trình khuyến mại, hội chợ 

trên địa bàn 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

tháng 12 

UBND cấp huyện, 

Cục QLTT, các sở 

ngành 

 

47 

Kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh 

của các siêu thị, TTTM trên địa bàn 

(Kiểm tra việc xây dựng nội quy và 

được phê duyệt theo quy định chưa, 

cửa hàng đã đủ tiêu chuẩn treo biển 

hiệu siêu thị …) 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

tháng 12 

UBND cấp huyện, 

Cục QLTT, các sở 

ngành 

 

48 

Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản 

quy định về hoạt động TMBG, cửa 

khẩu biên giới, Hiệp định TMBG Việt 

Nam - Lào, các Hiệp định thương mại 

tự do; kiến thức về Hội nhập Kinh tế 

quốc tế 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 3 - 

tháng 9 
UBND cấp huyện  

Không thực hiện 

do thực hiện cắt 

giảm kinh phí 

49 

Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 

123/KH-UBND ngày 07/4/2017 của 

UBND tỉnh về Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” , trong đó chú trọng đến triển 

khai tuần hàng Việt, chợ hàng Việt, 

phối hợp với các đơn vị tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền  

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

Tháng 12 

Các sở, ngành, 

đoàn thể, UBND 

cấp huyện 

 

50 
Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch số 94/KH-UBND ngày 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 

Tháng 1 - 

Tháng 12 

Các sở, ngành, 

UBND cấp huyện, 
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04/4/2019 về việc triển khai các hoạt 

động xúc tiến thương mại gắn với 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam“ và chương 

trình “Mỗi xã một sản phẩm“ đến năm  

2025 

các tổ chức DN 

liên quan 

51 
Thực hiện nhiệm vụ phát triển thương 

mại biên giới 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 

Tháng 1 - 

Tháng 12 

Các sở, ngành, 

UBND cấp huyện 

biên giới 

 

52 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

đối với hoạt động kinh doanh khí theo 

quy định 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

Tháng 12 

Các sở, ngành, 

UBND cấp huyện, 

các tổ chức DN 

liên quan 

 

53 
Triển khai Kế hoạch bình ổn giá dịp 

Tết Nguyên đán 2020 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 

Tháng 1 - 

tháng 3 

UBND cấp huyện, 

sở Tài chính 

Đã hoàn thành 

54 

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng  

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1- 

tháng 12 

UBND cấp huyện, 

Cục QLTT, Hội 

BVQLNTD 

 

55 

Thực hiện Nghị định số 83/2014/NĐ-

CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về 

kinh doanh xăng dầu 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Phòng QLTM 

Tháng 1- 

tháng 12 

UBND cấp huyện, 

Cục QLTT, các sở 

ngành 

 

56 

Tổ chức tập huấn kiến thức và phổ 

biến văn bản pháp luật về An toàn 

thực phẩm (Nghị định 15/2018/NĐ/CP 

ngày 02/2/2018 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật an toàn 

thực phẩm; Quyết định 32/2019/QĐ 

ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh ban 

hành quy định quản lý về ATTP trên 

địa bàn tỉnh...) 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 5 - 

tháng 6 

UBND cấp huyện, 

các đơn vị 

Không triển khai 

do thực hiện cắt 

giảm kinh phí và 

covid-19. 

57 
Lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm 

một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 

Tháng 2 - 

tháng 11 

UBND cấp huyện, 

các đơn vị 

 



10 
 

 
 

58 
Xây dựng Cẩm nang "Hỏi đáp về bán 

hàng đa cấp" 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 

Tháng 9 - 

Tháng 12 

Các sở, ngành liên 

quan 

 

59 
Tổ chức Hội nghị nhận diện bán hàng 

đa cấp chân chính 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 

Tháng 7 - 

tháng 9 

Các sở, ngành, địa 

phương; các DN 

Không triển khai 

do thực hiện cắt 

giảm kinh phí. 

60 

Thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-

CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt 

động bán hàng đa cấp 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Phòng QLTM 

Tháng 1 - 

Tháng 12 

Các tổ chức, DN 

liên quan 

 

61 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực 

hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng 

hóa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

tháng 9 

Các sở, ngành, 

UBND cấp huyện 

Không triển khai 

do do năm 2021 sẽ 

xây dựng Nghị 

quyết Tỉnh ủy về 

đẩy mạnh xuất 

khẩu. 

62 

Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa cho các DN trên địa 

bàn tỉnh theo ủy quyền của Bộ Công 

Thương 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

Tháng 12 

Các tổ chức, DN 

liên quan 

 

63 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện cuộc 

vận động người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-

2025 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

Tháng 12 

Các tổ chức, DN 

liên quan 

Đã tham mưu 

UBND tỉnh ban 

hành  KH 304/KH-

UBND ngày 

10/8/2020 (giai 

đoạn 2020-2025) 

64 

Kiểm tra định kỳ hoạt động trong lĩnh 

vực công thương, gồm: bán hàng đa 

cấp, xuất nhập khẩu 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM  
Tháng 1 - 

Tháng 12 

Các tổ chức, DN 

liên quan 

 

65 

Triển khai Nghị quyết số 

214/2020/NQ-HĐND 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 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM  
Tháng 9 - 

Tháng 12 

Các tổ chức, DN 

liên quan 

Nhiệm vụ bổ sung 
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Covid 19 

66 

Triển khai Kế hoạch 316/KH-UBND 

ngày 26/8/2020 về việc tổ chức chợ 

đêm gắn với tuyến phố đi bộ trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM  
Tháng 9 - 

Tháng 12 

Các tổ chức, DN 

liên quan 

Nhiệm vụ bổ sung 

67 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát 

triển thương mại điện tử giai đoạn 

2020-2025  

PGĐ.Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 
Từ tháng 

2- tháng 9 

Các Sở, ngành, 

phòng chuyên môn 

liên quan 

Đã hoàn thành 

68 
Triển khai các Đề án Thương mại điện 

tử sau khi Bộ Công Thương phê duyệt 
PGĐ.Võ Tá Nghĩa Phòng QLTM 

Tháng 3 - 

tháng 12 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị; DN 

Chuyển nhiệm vụ 

lãnh đạo phụ trách 

của Giám đốc 

Hoàng Văn Quảng 

sang lãnh đạo phụ 

trách của Phó 

Giám đốc Võ Tá 

Nghĩa đối với các 

nhiệm vụ có số thứ 

tự 79, 91, 92, 93 tại 

phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 06/QĐ-

SCT ngày 

05/02/2020. 

69 
Phối hợp nâng cấp sàn giao dịch 

thương mại điện tử của tỉnh  
PGĐ.Võ Tá Nghĩa 

Phòng QLTM 
Tháng1 - 

tháng 12 

Tổ công nghệ 

thông tin, Sở TT và 

TT 

70 

Rà soát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 

điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn tại các xã còn lại 

PGĐ.Võ Tá Nghĩa 

Phòng QLTM 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Các phòng chuyên 

môn, các địa 

phương 

71 

Triển khai Nghị quyết 123/2018/NQ-

HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

tỉnh, phối hợp Sở Tài chính hỗ trợ đối 

với sản phẩm sản xuất trong tỉnh. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

tháng 12 

Sở Tài chính, Sở 

NN và PTNT, Các 

đơn vị thụ hưởng 

chính sách 

Chuyển các nhiệm 

vụ có số thứ tự 81, 

82, 83, 90 và 

nhiệm vụ phối hợp 

cung cấp sàn giao 

dịch thương mại 

điện tử (số thứ tự 

92) của phòng Kế 

hoạch -TC-TH chủ 

72 

Phối hợp xây dựng Nghị quyết của 

HĐND về tiếp tục thực hiện Chính 

sách  khuyến khích phát triển nông 

nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng 

nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Phòng QLTM 

Tháng 10 - 

tháng12 

Các Sở Tài chính, 

NN và PTNT, 

UBND cấp huyện 
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giai đoạn 2021-2023 trì tại phụ lục ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

06/QĐ-SCT ngày 

05/02/2020 về 

Phòng QLTM chủ 

trì do phòng Kế 

hoạch -TC-TH giải 

thể và  các nhiệm 

vụ này theo chức 

năng, nhiệm vụ 

quy định tại Quyết 

định số 33/QĐ-

SCT ngày 

05/5/2020. 

73 
Giải quyết các tồn đọng về sự cố môi 

trường biển 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Phòng QLTM 

Tháng 1 - 

tháng 12 

UBND các huyện 

bị sự cố môi trường 

biển, các Sở Tài 

chính, NN và 

PTNT 

74 

Xây dựng và triển khai phương án 

đảm bảo hậu cần phòng chống thiên 

tai và cứu hộ cứu nạn; Báo cáo công 

tác khắc phục phòng chống thiên tai và 

cứu nạn, cứu hộ theo quy định. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Phòng QLTM 

Tháng 3 - 

tháng12 

UBND cấp huyện, 

các phòng chuyên 

môn liên quan 

75 
Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng 

TMĐT cho DN 
PGĐ.Võ Tá Nghĩa 

Phòng QLTM 
Tháng 3 - 

tháng 12 
Địa phương, DN 

Không thực hiện 

do covid-19 và 

thực hiện cắt giảm 

kinh phí 

76 

Tham gia góp ý các dự thảo Báo cáo 

trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần 

thứ XIX 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Phòng QLTM 
Tháng 1 - 

tháng 6 

Các phòng chuyên 

môn liên quan 

Đã hoàn thành 

(Các nhiệm vụ này 

trước đây phòng 

Kế hoạch - Tài 

chính - Tổng hợp 

chủ trì) 
77 

Tham gia tổ chuyên đề “Tiếp tục xây 

dựng KKT Vũng Áng thực sự trở 

thành động lực chính thúc đẩy phát 

triển king tế nhanh, bền vững" 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Phòng QLTM 

Tháng 1 - 

tháng 6 

Các phòng chuyên 

môn liên quan 

78 
Tiếp tục rà soát, tích hợp các Quy 

hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Phòng QLTM Tháng 1 - 

tháng 7 

Các phòng chuyên 

môn liên quan 

79 

Xây dựng, tổ chức thực hiện Chương 

trình đỡ đầu trong xây dựng NTM năm 

2020 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 

Phòng QLTM 

Tháng 1 - 

tháng 12 
 

Không thực hiện 

do năm 2020 

UBND tỉnh không 

giao đỡ đầu NTM 
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IV THANH TRA 

80 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động điện lực 

đối với Công ty Thủy điện Hương 

Sơn; đ/c tại xã Sơn Kim 1, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quý I 

Phòng QLNL và 

các cơ quan liên 

quan 

Dừng các nội dung 

thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các 

nhiệm vụ có số thứ 

tự 65 đến 75 của 

Thanh tra tại phụ 

lục ban hành kèm 

theo Quyết định số 

06/QĐ-SCT ngày 

05/02/2020 theo 

chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại 

Văn bản số 

175/TB-UBND 

ngày 15/5/2020. 

81 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật trong việc xây lắp các công 

trình điện tại một số công trình xây lắp  

điện đối với Công ty điện lực Hà Tĩnh 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quý I 

Phòng QLNL và 

các cơ quan liên 

quan 

82 

Thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh, chiết nạp nạp khí dầu mỏ hóa 

lỏng đối với Tổng kho Khí hoá lỏng 

Bắc Trung Bộ thuộc Công ty Cổ phần 

kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc; 

đ/c tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh  

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quý II 

Phòng QLNL, 

QLCN và các cơ 

quan liên quan 

83 

Thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong động kinh doanh 

xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng đối 

với Công ty Cổ phần Xăng dầu Hà 

Tĩnh; đ/c tại số 29, đường Trần Phú, 

Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh  

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quý II 

Phòng QLTM và 

các cơ quan liên 

quan 

84 

Thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong động kinh doanh 

xăng dầu đối với Công ty TNHH TM 

XD và Vận tải Quảng Hà; địa chỉ tại 

phường Đậu liêu, thị xã Hồng Lĩnh. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quý II 

Phòng QLTM và 

các cơ quan liên 

quan 

85 

Thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh xăng dầu đối với Công ty Cổ 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quý III 

Phòng QLTM và 

các cơ quan liên 

quan 
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phần xăng dầu DKC Hà Tĩnh; đ/c văn 

phòng tại thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

86 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động VLNCN 

đối với các đơn vị kinh doanh, sử dụng 

và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quý III 

Phòng QLCN và 

các cơ quan liên 

quan 

87 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh, tư vấn và sử dụng điện đối với 

Điện lực đối với các đơn vị hoạt động 

tư vấn, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quý III 

Phòng QLTNLvà 

các cơ quan liên 

quan 

88 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh, tư vấn và sử dụng điện đối với 

các đơn vị hoạt động tư vấn, sử dụng 

điện trên địa bàn tỉnh 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quý IV 

Phòng QLTNLvà 

các cơ quan liên 

quan 

89 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về ATTP; hóa chất; sản 

xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá đối với 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, hóa chất, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh rượu, thuốc lá, hoạt động 

khuyến mại, xuất nhập khẩu,  hợp 

đồng mẫu 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quý IV 

Phòng QLTM và 

các cơ quan liên 

quan 

90 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh xăng dầu đối với các cơ sở kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa 

bàn tỉnh 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quý IV 

Phòng QLTM và 

các cơ quan liên 

quan 

91 Kiểm tra việc chấp hành các quy định GĐ. Hoàng Văn Thanh tra Quý IV Văn phòng  
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trong việc thực hiện chức trách, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao; chấp hành 

các quy định của về phòng, chống 

tham nhũng đối với Phòng Quản lý 

Thương mại – Sở Công Thương 

Quảng 

92 

Thực hiện công tác pháp chế, công tác  

tuyên truyền phổ biến giáo dục  pháp 

luật theo qui định. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Thanh tra 

Hàng 

tháng 
Văn phòng  

Các nhiệm vụ bổ 

sung  

93 

Giải quyết đơn thư khiếu nại của các 

công dân trên địa bàn Cẩm Xuyện, 

Lộc Hà, Huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh 

từ công tác bồi thường sự cố môi 

trường biển được UBND tỉnh giao. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Thanh tra 

Theo 

Quyết định 

phê duyệt 

Các sở ngành liên 

quan 

94 

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

đột xuất thuộc lĩnh vực QLNN ngành 

công thương trên địa bàn. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra 

Thường 

xuyên 

Các phòng chuyên 

môn liên quan 

95 

Thực hiện công tác báo cáo về phòng 

chống tham nhũng, cải cách tư pháp 

theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, 

Thanh tra Bộ Công Thương, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra 

tỉnh, Sở Tư pháp… và các nhiệm vụ 

thường xuyên, đột xuất khác. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Định kỳ UBKT Đảng ủy sở 

96 

Thực hiện một số cuộc thanh tra, kiểm 

tra theo kế hoạch và đột xuất khi có 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Thanh tra Quí IV 

Các phòng chuyên 

môn liên quan 

V TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XTTM 

97 

Triển khai Đề án khuyến công quốc 

gia sau khi được Bộ Công Thương phê 

duyệt năm 2020. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Phòng QLCN, 

UBND các huyện, 

thị xã và TP, tổ 

chức, DN 

 

98 Khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến PGĐ. Lê Xuân Từ Trung tâm Tháng 1 - Phòng QLCN và  
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công quốc gia trình phê duyệt năm 

2021 

KC&XTTM tháng 12 UBND các huyện, 

thị xã và TP, tổ 

chức, DN 

99 
Tổ chức Lễ hội cam và sản phẩm nông 

nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4, năm 2020 
PGĐ. Võ Tá Nghĩa 

Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 10 - 

tháng 12 

Các phòng chuyên 

môn và UBND các 

huyện, thị xã và 

TP, tổ chức, DN 

 

100 

Triển khai Đề án khuyến công địa 

phương sau khi được UBND tỉnh phê 

duyệt năm 2020 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Phòng QLCN, 

UBND các huyện, 

thị xã và TP, tổ 

chức, DN 

 

101 
Tham gia bình chọn SPCNNT tiêu 

biểu cấp khu vực 2020 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Phòng QLCN, 

UBND các huyện, 

thị xã và TP, tổ 

chức, DN 

 

102 

Triển khai chương trình Tiết kiệm 

năng lượng từ nguồn kinh phí địa 

phương sau khi được phê duyệt năm 

2020. 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Phòng QLCN, 

UBND các huyện, 

thị xã và TP, tổ 

chức, DN 

 

103 
Tư vấn, thiết kế, giám sát các công 

trình điện. 
PGĐ. Lê Xuân Từ 

Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Phòng QL Điện 

năng 

 

104 

Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu sản 

phẩm chủ lực 6 tỉnh Bắc Trung Bộ kết 

hợp Hội nghị giao thương và đối thoại 

DN, tại tỉnh Thanh Hóa. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Các phòng chuyên 

môn 

 

105 

Tố chức gian hàng tham gia trưng bày 

sản phẩm từ 06-8 Hội chợ triển lãm, 

quảng bá giới thiệu sản phẩm trong 

nước 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1- 

tháng 12  

Các phòng chuyên 

môn  

 

106 

Thiết kế, in ấn tài liệu phục vụ cho 

hoạt động quảng bá xúc tiến thương 

mại  

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1- 

tháng 12  

Các phòng chuyên 

môn  
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107 

Phối hợp các cơ quan chức năng tổ 

chức và giám sát các hoạt  

động hội chợ trong tỉnh 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1- 

tháng 12  

Các phòng chuyên 

môn  

 

108 

Tổ chức tham gia các Hội chợ, Hội 

nghị trưng bày, triển lãm nhiệm vụ do 

UBND tỉnh giao. 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1- 

tháng 12  

Các phòng chuyên 

môn  

 

109 

Tổ chức tham gia triển lãm sản phẩm 

CNNTTB, OCOP tại  

các Hội chợ biên giới Việt - Trung 

PGĐ. Võ Tá Nhĩa 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Từ tháng 

1- tháng 12  

Các phòng chuyên 

môn  

 

110 

Tổ chức tham gia các Hội nghị kết nối 

cung cầu các tỉnh, thành phố trong 

nước 

PGĐ. Võ Tá Nhĩa 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1- 

tháng 12  

Các phòng chuyên 

môn  

 

111 

Tổ chức đoàn cán bộ (gồm các huyện, 

thị xã, thành phố) tham gia tìm kiếm 

thị trường tại các tỉnh biên giới Việt - 

Trung  

PGĐ. Võ Tá Nhĩa 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1- 

tháng 12  

Các phòng chuyên 

môn  

 

112 

Huấn luyện các lớp kỹ thuật an toàn:  

Xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, hóa 

chất, vật liệu nổ công nghiệp, vận 

chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm... 

PGĐ. Lê Xuân Từ 
Trung tâm 

KC&XTTM 

Tháng 1- 

tháng 12  

Phòng QLCN, các 

phòng chuyên môn  

 

VI VĂN PHÒNG 

113 
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch cải cách hành chính 2020 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng  

Tháng 1 - 

tháng 12 

Các phòng CM, 

đơn vị liên quan 

 

114 

Tham mưu Đề án vị trí việc làm Sở 

Công Thương gửi 

 Sở Nội vụ xem xét trình UBND tỉnh 

phê duyệt. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng  Tháng 1 

Sở Nội vụ, Các 

phòng CM  

Đã hoàn thành 

115 

Tham mưu tổ chức Hội nghị điểm 

Điển hình tiên tiến ngành Công 

Thương lần thứ 3, giai đoạn 2016-

2020 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Văn phòng  
Tháng 3 - 

tháng 5 

Các phòng CM, 

đơn vị liên quan 

Đã hoàn thành 
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116 

Phối hợp Trung tâm lưu trữ lịch sử 

thực hiện chỉnh lý tài liệu theo kế 

hoạch chỉnh lý tài liệu của tỉnh đã phê 

duyệt tại Quyết định số 2916/QĐ-

UBND ngày 01/10/2018 

PGĐ. Võ Tá Nghĩa Văn phòng  

Theo Kế 

hoạch 

chỉnh lý tài 

liệu của 

tỉnh 

Các phòng CM, 

đơn vị liên quan 

Đã hoàn thành 

117 

Tham mưu ban hành Quy chế Thi đua 

- Khen thưởng của Sở thay thế QĐ số 

155/QĐ-SCT ngày 16/8/2016 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng  

Tháng 1 - 

tháng 10 

Các phòng CM, 

đơn vị liên quan 

 

118 

Triển khai Quy hoạch KTXH của tỉnh 

sau khi Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt đối với các lĩnh vực của ngành 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng 

Tháng 8- 

tháng 12 

Các phòng chuyên 

môn liên quan 

Chuyển các nhiệm 

vụ có số thứ tự 78, 

80, 85, 88, nhiệm 

vụ cập nhật thông 

tin, số liệu lên 

website của Sở 

Công Thương (số 

thứ tự 92), 94 và 

96 của phòng Kế 

hoạch -TC-TH chủ 

trì tại phụ lục ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

06/QĐ-SCT ngày 

05/02/2020 về Văn 

phòng chủ trì do 

giải thể phòng KH-

TC-TH, đồng thời 

các nhiệm vụ này 

theo đã được quy 

định cụ thể tại 

Quyết định số 

33/QĐ-SCT ngày 

05/5/2020.  

119 

Đánh giá hoạt động Ngành Công 

Thương năm 2020, xây dựng Kế 

hoạch phát triển Ngành Công Thương 

năm 2021 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng 

Tháng 8- 

tháng 12 

Các phòng chuyên 

môn, địa phương, 

DN 

120 
Xây dựng dự toán ngân sách năm 

2021 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng 

Tháng 7 - 

tháng 11 

Các phòng chuyên 

môn liên quan 

121 

Tổng hợp báo cáo tuần, đánh giá định 

kỳ hàng tháng, quý, tổng kết năm tình 

hình thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm 

vụ trọng tâm Ngành Công Thương 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng 

Định kỳ 

tuần, 

tháng, quý, 

năm 

Các phòng chuyên 

môn liên quan 

122 

Cập nhật thông tin, số liệu thường 

xuyên lên trang Web của Sở Công 

Thương. 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng 

Tháng1 - 

tháng 12 

Tổ công nghệ 

thông tin, Sở TT và 

TT 

123 Xuất bản 04 Bản tin Công Thương 
GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng 

Tháng 1 - 

tháng 12 
Các phòng, đơn vị 

124 
Thực hiện các nhiệm vụ về BHXH, 

BHYT theo quy định 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng 

Tháng 1 - 

tháng 12 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị 
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125 

Duy trì rà soát, cập nhật thông tin 

CBCCVC trên phần mềm Quản lý 

CBCCVC. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Văn phòng  

Thường 

Xuyên 

Các phòng CM, 

đơn vị liên quan 

Chuyển nhiệm vụ 

lãnh đạo phụ trách 

của Phó Giám đốc 

Võ Tá Nghĩa sang 

lãnh đạo phụ trách 

của Phó Giám đốc 

Dương Thanh Hòa 

đối với các nhiệm 

vụ có số thứ tự 

116, 119 và 120 

của Văn phòng tại 

phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 06/QĐ-

SCT ngày 

05/02/2020. 

126 

Phối hợp, thực hiện có hiệu quả việc 

tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

hành chính công tỉnh. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Văn phòng  

Tháng 1 - 

tháng 12 

Các phòng CM, 

đơn vị liên quan 

127 
Duy trì và cải tiến HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch. 

PGĐ. Dương Thanh 

Hòa 
Văn phòng  

Tháng 1 - 

tháng 12 

Các phòng CM, 

đơn vị liên quan 

128 
Phân khai, công khai dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng 

Tháng 2- 

tháng 3 

Các phòng chuyên 

môn liên quan 

Đã hoàn thành (các 

nhiệm vụ này trước 

đây phòng Kế 

hoạch - Tài chính - 

Tổng hợp chủ trì) 
129 

Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, 

quản lý và sử dụng tài sản công trong 

cơ quan Văn phòng Sở Công Thương 

Hà Tĩnh 

GĐ. Hoàng Văn 

Quảng 
Văn phòng 

Tháng 1- 

tháng 3 

Các phòng chuyên 

môn liên quan 
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