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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 

  

Ngày 02/10/2020, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh 

giá kết quả công tác tháng 10/2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 

11/2020. 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 10/2020, 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 11/2020 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; tổng hợp kết quả khảo sát. 

- Tham mưu tổ chức họp Hội đồng đánh giá lựa chọn nhà đầu tư gắn với 

thành lập, mở rộng CCN Xuân Lĩnh.  

- Tiếp tục đôn đốc UBND huyện Đức Thọ trong việc hoàn thiện hồ sơ đề 

xuất chủ trương đầu tư đối với công trình trục chính CCN huyện Đức Thọ. 

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến Thương mại Hà Tĩnh triển 

khai giải ngân kinh phí khuyến công địa phương đợt 2 năm 2020. Theo dõi, phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh để phê duyệt Chương trình khuyến công địa 

phương giai đoạn 2021-2025. 

- Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- 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. 

- Tổ chức 01 tập huấn công nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ và phối 

hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương tổ chức 01 Hội thảo nâng 

cao năng lực sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của phòng và một số nhiệm vụ 

đột xuất khác. 
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2. Phòng Quản lý năng lƣợng 

- Theo dõi, chỉ đạo: Chủ đầu tư các công trình thủy điện (Hương Sơn, Hố 

Hô, Ngàn Trươi) thực hiện phương án ứng phó với bão mưa bão, ngập lụt; Công 

ty điện lực Hà Tĩnh và các HTX dịch vụ điện trong công tác khắc phục, cấp điện 

trở lại sau bão lũ. 

- Tham mưu trình điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch PT điện lực 02 công 

trình: Tuyến DZ 110kV từ Trạm 500kV Hà Tĩnh - TBA 110kV Thạch Linh - 

Hồng Lĩnh và tăng quy mô công suất công trình thủy điện Ngàn Trươi. 

- Thỏa thuận Phương án hướng tuyến 03 công trình: Đường và TBA 

110kV Trang trại phong điện HBRE, Đường dây và vị trí TBA 110kV Hà Tĩnh, 

Đường dây 500kV Vũng Áng- Quỳnh Lập. 

- Tham mưu xây dựng, lập Hồ sơ mời thầu 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 lấy ý kiến các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Hướng dẫn, phối hợp Nhà đầu tư - Công ty CP năng lượng Betixco thực 

hiện việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió và điện mặt trời trên địa 

bàn tỉnh; tham mưu phát triển dự án điện sinh khối theo đề xuất của nhà đầu tư. 

- Thực hiện đầu tư Công trình điện chiếu sáng đường quê tại xã Kỳ Văn - 

huyện Kỳ Anh và khảo sát thực tế, hoàn thiện Đề án đánh giá nhu cầu tiềm năng 

điện mặt trời trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu chỉ đạo xử lý bàn giao lưới điện của HTX Thành Tâm, xã 

Cẩm Nhượng cho Công ty Điện lực tỉnh tiếp nhận, quản lý. 

3. Phòng Quản lý thƣơng mại 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án phát 

triển xuất khẩu giai đoạn 2007- 2010, định hướng đến năm 2020. 

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chợ; Hội nhập kinh tế 

khu vực và quốc tế. 

- Phối hợp chuẩn bị các nội dung liên quan đến họp HĐND cuối năm 2021.  

- Phối hợp tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch hoạt động liên kết vùng và hỗ 

trợ quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa lĩnh vực Công Thương của tỉnh Hà Tĩnh 

với các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2021-2025. 

- Đôn đốc UBND huyện Đức Thọ thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình 

thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” trên 

địa bàn huyện Đức Thọ; đôn đốc UBND huyện Hương Sơn thực hiện nhiệm vụ 

“Xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn 

thực phẩm tại tỉnh Hà Tĩnh”. 
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- Tiếp tục xây dựng báo cáo, chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn kiểm 

tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 

báo cáo 10 năm thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

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

- Hướng dẫn hoàn thiện, giải ngân kinh phí xây dựng Điểm giới thiệu, bán 

sản phẩm OCOP. Tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại tại Hà Nội, Sơn La, Lào Cai.  

- 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. 

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn theo quy định. 

- Chuẩn bị tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải 

pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

4. Trung tâm KC&XTTM 

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện/thành phố/thị xã 

khảo sát các cơ sở công nghiệp nông thôn để xây dựng đề án khuyến công địa 

phương đợt 2, năm 2020 và khuyến công quốc gia năm 2021. 

- Tổ chức Hội thi tiết kiệm năng lượng tại huyện Lộc Hà. 

- Tham mưu chuẩn bị tổ chức Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp 

nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch hoạt động liên kết vùng và hỗ 

trợ quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa lĩnh vực Công Thương của tỉnh Hà Tĩnh 

với các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2021-2025. 

- Giám sát thi công đường điện tại huyện Hương Khê, huyện Kỳ Anh, 

huyện Nghi Xuân. 

- Tham gia: 02 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm tai Hội chợ triễn 

lãm sản phẩm ngành Công Thương đồng bằng sông Hồng - Ninh Bình năm 2020; 

02 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm tai Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng 

bằng Bắc Bộ 2020 tại tỉnh Thái Bình; 02 gian hàng trưng bày quảng bá sản phẩm 

CNNTTB, sản phẩm OCOP của tỉnh tại Hội chợ đặc sản vùng miền và Hội nghị 

kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội. 

- Tổ chức phiên chợ hàng Việt tại địa bàn các huyện Hương Khê, Hương 

Sơn, Kỳ Anh. 

5. Thanh tra 

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của 

UBND tỉnh về việc kiểm tra hoạt động điện lực đối với Hợp tác xã Kinh doanh 

dịch vụ tổng hợp điện Thành Tâm, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. 
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- Kiểm tra việc chấp hành các quy định 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. 

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

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. 

- 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. 

- Xây dựng Dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. 

 6. Văn phòng Sở 

- Tham mưu báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020. 

- Tham mưu báo cáo tổng kết CCHC, báo cáo khắc phục những tồn tại 

hạn chế trong CCHC năm 2020. 

- Truy cập chạy thử phần mềm hỗ trợ theo dõi, đánh giá các đơn vị CCHC 

năm 2020.  

- Tổng hợp, hoàn thiện đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với CBCC, VC 

sau khi lấy ý kiến.  

- Tham mưu các báo cáo, văn bản góp ý liên quan đến lĩnh vực Văn phòng. 

- Tham mưu thủ tục thanh lý xe ô tô 38A-0350 theo quy định. 

- Hoàn thiện nội dung, đặt in và xuất Bản tin Công Thương số 03 năm 

2020. 

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

tháng 11/2020. 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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