
 

 
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

 

Số:         /TB-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 11 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2020 
  

Ngày 30/11/2020, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh 

giá kết quả công tác tháng 11/2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 

12/2020. 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.  

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2020, phát 

biểu 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 12/2020 như sau: 

1. Phòng Quản lý công nghiệp  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch khảo sát, đánh giá tình 

hình đầu tư, hiệu quả hoạt động của các CCN trên địa bàn năm 2020. 

- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với 

các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham gia ý kiến, thẩm định dự án; tạo điều 

kiện hỗ trợ thu hút đầu tư các dự án theo hình thức xã hội hóa cụm công nghiệp 

trên địa bàn. 

- Tham mưu tổ chức họp Hội đồng KHCN, xét sáng kiến kinh nghiệm 

năm 2020. 

2. Phòng Quản lý năng lƣợng 

- Tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực và thẩm 

định thiết kế kỹ thuật đối với công trình Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi. 

- Tham mưu, hướng dẫn nhà đầu tư khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng 

Nhà máy thủy điện Sông Rác; trả lời về đề xuất đầu tư Dự án Trung tâm Điện 

lực Vũng Áng III. 

- Tham mưu công tác đấu thầu, lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện 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. 

- Triển khai thi công, nghiệm thu hệ thống điện chiếu sáng tại xã Kỳ Văn, 

huyện Kỳ Anh. 

- Kiểm tra phương án cấp điện Tết dương lịch năm 2021 của các đơn vị 

quản lý, vận hành lưới điện. 
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- Kiểm tra công tác quản lý và chất lượng công trình theo phân cấp. 

3. Phòng Quản lý thƣơng mại 

- Tổng hợp, xem xét hồ sơ đề xuất hỗ trợ theo Điều 14, 15 của Nghị 

quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh. Trình UBND 

tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu theo Nghị quyết 214/2020/NQ-

HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, 

bình ổn thị trường cuối năm 2020, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sau khi UBND 

tỉnh ban hành. 

- Tham mưu tổng kết Đề án xuất khẩu giai đoạn 2007 - 2020. 

- Thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan lĩnh vực thương mại của năm tài 

chính 2020 đúng theo quy định. 

- Hoàn thiện cẩm nâng hỏi đáp về kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

- Hoàn thành các Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử 

quốc gia năm 2020, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh trực tuyến trên 

sàn thương mại điện tử. 

- Xây dựng, ban hành các báo cáo cuối năm theo từng lĩnh vực, đúng thời 

gian theo yêu cầu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ còn lại của công tác xây dựng nông thôn mới 

thuộc ngành. 

4. Trung tâm KC&XTTM 

- Tổ chức 02 phiên chợ hàng việt về miền núi tại Huyện Hương Sơn và 

huyện Hương Khê. 

- Tổ chức Lễ Hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4, 

năm 2020, dự kiến 03 ngày từ ngày 18,19 và 20/12 hoặc 25, 26 và ngày 

27/12/2020 tại Khu Quảng trường Trung tâm Vincom Plaza, TP Hà Tĩnh. 

- Tổ chức mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công Thương vùng Bắc 

Trung Bộ - Nghệ An năm 2020 từ ngày 03-09/12/2020 tại TP Vinh. 

- Tập hợp hoàn thành hồ sơ Đề án khuyến công địa phương đợt 2, năm 

2020 để trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định hỗ trợ. 

- Tiếp tục giám sát thi công đường điện tại huyện Hương Khê, huyện Kỳ 

Anh, huyện Nghi Xuân. 

5. Thanh tra 

- Đối thoại với các tổ chức, cá nhân liên quan và công dân bà Trần Thị Hà 

và bà Trương Thị Nhị trú tại thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, 
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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. 

- Tiếp tục phối hợp với phòng Quản lý năng lượng về tham mưu công tác 

bàn giao lưới điện của Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ tổng hợp điện Thành 

Tâm, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. 

- Hoàn thiện, tham mưu ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. 

- Phối hợp với phòng QLCN kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy 

định pháp luật trong hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh (Theo kế hoạch số 366/KH-SCT ngày 24/11/2020 của Sở Công Thương về 

tăng cường công tác quản lý nhà nước). 

6. Văn phòng  

- Chủ trì tham mưu các nội dung tổ chức Tổng kết Ngành năm 2020. 

- Tổng hợp, dự thảo Quyết định ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 

trình Lãnh đạo Sở xem xét. 

- Tham mưu chuẩn bị nội dung làm việc với các Đoàn kiểm tra cuối năm: 

thẩm định chỉ số CCHC tỉnh; ISO; An ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy; ... 

- Hướng dẫn tổng kết công tác phân loại đánh giá và thi đua khen thưởng 

cuối năm 2020.  

- Tham mưu báo cáo tổng kết: hoạt động ngành Công Thương; cải cách 

hành chính, đào tạo, thi đua khen thưởng, chính quyền điện tử, ISO, tổ chức bộ 

máy...; rà soát các văn bản trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh trong 5 năm 

2015-2020 và báo cáo kết quả cụ thể, những vấn đề còn tồn đọng, phương 

hướng giải quyết thời giuan tới, đồng thời xây dựng các kế hoạch triển khai thực 

hiện năm 2021. 

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

tháng 12/2020. 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 



4 

 

 


		tranhuythanh.sct@hatinh.gov.vn
	2020-12-01T09:00:53+0700


		2020-12-01T09:11:15+0700


		2020-12-01T09:11:41+0700


		socongthuong@hatinh.gov.vn
	2020-12-01T09:12:38+0700




