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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021 
  

 

Ngày 01/3/2021, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá 

kết quả công tác tháng 02/2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2021. 

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 02/2021, 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 3/2021 như sau: 

1. Phòng Quản lý công nghiệp 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch và Tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về 

phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nông thôn tại các tỉnh năm 2021. 

- Tham mưu tổ chức làm việc với Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương và 

Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt nam về phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Hà Tĩnh. 

Làm việc với Công ty FHS về kêu gọi các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp phụ 

trợ của FHS. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2021. 

- Tăng cường công tác quản lý, phát triển CCN, nắm bắt tiến độ triển khai 

một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN xã hội hóa đầu tư.  

- Phối hợp, chỉ đạo Trung tâm KC&XTTM rà soát, đẩy nhanh hoạt động 

khuyến công. 

- Tham mưu các quyết định: thành lập Tổ xây dựng dự thảo Văn bản sửa đổi 

Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về ban hành 

quy chế quản lý cụm công nghiệp; quyết định/thông báo phân công nhiệm vụ của 

Tổ xây dựng Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo (QĐ số 153/QĐ-SCT ngày 

16/12/2020). 

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên (thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép 

vật liệu nổ công nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa 
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chất trong lĩnh vực công nghiệp; tham gia ý kiến về các dự án đầu tư...) và một số 

nhiệm vụ đột xuất khác. 

2. Phòng Quản lý năng lƣợng 

- Hoàn thiện góp ý Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn 2045 ngay trong tuần đầu tiên của tháng 3 để báo cáo, xin 

ý kiến của Lãnh đạo tỉnh. 

- Tổ chức 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. 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn công tác rà soát, kiểm tra các quy 

định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và khai thác công trình thủy điện. 

- Triển khai các nội dung liên quan “Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021”. 

- Tiếp tục tham mưu thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV thuộc dự 

án ĐZ 110kV từ TBA 500kV Hà Tĩnh - TBA 110kV Thạch Linh - Hồng Lĩnh. 

- Tổ chức thẩm định công trình điện và kiểm tra công tác quản lý và chất 

lượng công trình theo phân cấp. 

3. Phòng Quản lý thƣơng mại 

- Tổng hợp các ý kiến góp ý các sở, ngành, địa phương xây dựng phương 

án chuyển tiếp các trường hợp cụ thể trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý 

chợ.  

- Tổ chức làm việc, khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics, vận 

chuyển hàng hóa qua cảng biển của doanh nghiệp tại các tỉnh lân cận như Quảng 

Bình, Quảng Trị; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về phát triển ngành 

dịch vụ logistics và cảng biển tại một số tỉnh. Tổng hợp, hoàn thiện số liệu xây 

dựng Đề án phát triển xuất khẩu gắn với dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tổng hợp góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương 

thức đa cấp giai đoạn 2021-2025. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 503/KH-UBND ngày 28/12/2020 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021; phối 

hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị 

xã và đơn vị liên quan tuyên truyền hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam 15/3. 
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- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra năng lực sản xuất 

hàng dệt may của Công ty TNHH may mặc xuất khẩu APPARELTECH Hà 

Tĩnh để thực hiện thủ tục cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang 

thị trường Hoa Kỳ cho doanh nghiệp theo quy định. 

- Nghiên cứu các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan để chuẩn bị dự 

thảo Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Phối hợp với Sở Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường xử lý các dự án đang tạm dừng 

xử lý hồ sơ theo Văn bản số 804/UBND-NL2 ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh.  

- Phối hợp Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ cho các doanh nghiệp theo 

Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ 

kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021. 

- Tiếp tục Báo cáo UBND tỉnh về các kiến nghị của 09 cửa hàng xăng dầu 

không đủ điều kiện về đấu nối giao thông, để xử lý vướng mắc theo quy định.   

4. Trung tâm KC&XTTM 

- Khảo sát thực tế ở các đơn vị tại huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và một 

số địa phương cấp huyện có dự án đầu tư đề xuất hỗ trợ khuyến công để lập hồ 

sơ đăng ký khuyến công quốc gia.  

- Đôn đốc phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện/thị xã/thành phố 

đăng ký danh mục đề án khuyến công và hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng lập hồ 

sơ khuyến công địa phương. 

- Triển khai hoạt động tư vấn, tìm kiếm các hợp đồng tư vấn giám sát điện 

năng. 

- Khảo sát vị trí địa điểm để tổ chức triển khai 03 phiên chợ bán hàng Việt 

Nam về vùng núi, vùng sâu vùng xa. 

- Tiến hành điều tra các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh về nhu 

cầu xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nhu cầu tham gia các 

hội chợ triển lãm trong năm 2021. 

- Triển khai tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm trong nước khi các 

tỉnh trong nước được phép tổ chức, phù hợp với quy định phòng chống dịch hiện 

hành. 

- Triển khai các bước để thực hiện quy trình hoàn thiển tổ chức bộ máy, 

công tác cán bộ; tham mưu thực hiện tuyển dụng thêm 01 viên chức phù hợp với 

vị trí việc làm tại Trung tâm. 
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5. Thanh tra 

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra các công trình điện thuộc Công ty Điện Lực 

Hà Tĩnh; Tổ chức công bố và thực hiện công tác kiểm tra.  

- Thực hiện báo cáo các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. 

6. Văn phòng 

- Tham mưu kiện toàn lại các Hội đồng, Ban chỉ đạo của Sở sau khi có sự 

thay đổi về phân công nhiệm vụ cán bộ công chức.  

- Tham mưu xây dựng bản mô tả vị trí việc làm đối với các vị trí việc làm 

đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2020; Quyết định nâng lương thường xuyên, 

nâng lương trước thời hạn tháng 03/2021. 

- Thực hiện Báo cáo Quý I về: hoạt động công thương; cải cách hành 

chính; kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Tiếp tục tham mưu quy trình để thực hiện cải tạo sửa chữa trụ sở làm 

việc.  

- Tham mưu Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2021 cho Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại, các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng 

Sở. Thực hiện công khai dự toán năm 2021. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

năm 2020. 

Trên đây là Kết luận cuộc họp giao ban đầu tháng 3/2021, Văn phòng sở 

thông báo để các các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

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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