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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2021 
  

 

Ngày 31/3/2021, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá 

kết quả công tác tháng 3/2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021. 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 3/2021, 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 4/2021 như sau: 

1. Phòng Quản lý công nghiệp 

- Tăng cường công tác quản lý, phát triển CCN; hoàn thiện Phương án phát 

triển CCN trên địa bàn để tích hợp vào QH tỉnh. 

- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát các vấn đề liên quan 

công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng các CCN. 

- Rà soát, phối hợp tham mưu bố trí vốn cho một số công trình/hạng mục 

theo Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND. 

- Nghiên cứu, từng bước xây dựng dự thảo lần 1 đề án phát triển công 

nghiệp hỗ trợ đến năm 2025 và những năm tiếp theo; tham khảo ý kiến của các 

chuyên gia, xây dựng kế hoạch học tập kinh nghiệm các tỉnh có tính chất tương 

đồng về công nghiệp hỗ trợ. 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia 

về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- 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. 

- 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. 
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2. Phòng Quản lý năng lƣợng 

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

lượng công trình theo phân cấp. 

- Chủ trì, tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, rà soát việc phát 

triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát công trình thủy điện; tham mưu trình 

bổ sung dự án thủy điện Vũ Quang vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc. 

- Chỉ đạo phương án cấp điện mùa nắng nóng 2021. Tổ chức kiểm tra, 

làm việc với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020. 

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Hố Hô năm 2021. 

- Tập trung kết nối để trình phê duyệt Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và triển khai 

bước tiếp theo Dự án BT. 

3. Phòng Quản lý thƣơng mại 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan về 

chuẩn bị mở tuyến container tại Cảng Vũng Áng, dự kiến chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Vũng Áng; chính 

sách hỗ trợ các hãng tàu mở tuyến vận chuyển container qua cảng Vũng Áng. 

- Tham mưu UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương để thống 

nhất phương án chuyển tiếp các trường hợp cụ thể trong chuyển đổi mô hình 

quản lý chợ; dự thảo Quyết định quy định về chuyển đổi mô hình quản lý chợ. 

- Tham mưu UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương, doanh 

nghiệp Phương án xử lý các cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1A, không 

nằm trong quy hoạch đấu nối giao thông. 

- Tổ chức Đoàn khảo sát nhu cầu logistics, vận chuyển hàng hóa tại các 

tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị từ ngày 15-23/4/2021. Xây dựng dự thảo Đề án 

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

- Tổng hợp, báo cáo việc 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. Báo cáo thực hiện Chiến lược 

xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng 2030. 

- Tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai Quyết định 194/QĐ-TTg 

ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới 

phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030.  
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- Xây dựng Báo cáo chuyên đề về chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

gửi Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh; tham mưu  tổ chức tập huấn, đào tạo 

cho công chức các phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng liên quan đến chứng chỉ lấy 

mẫu theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng Báo cáo làm việc với Bộ Công Thương liên quan đến Đề án 

tỉnh nông thôn mới đối với các tiêu chí ngành, gửi UBND tỉnh xem xét để làm 

việc với Bộ Công Thương. 

- Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đề xuất các dự án lớn như dự án LNG, 

dự án kho xăng dầu 4.800 m3 tại KKT Vũng Áng. 

4. Trung tâm KC&XTTM 

- Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu công tác tuyển dụng viên chức 

theo kế hoach đã được phê duyệt; tham mưu công tác bổ nhiệm cán bộ. Tham 

mưu Kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm. 

- Khảo sát thực tế, phối hợp với các đơn vị địa phương lập hồ sơ đề án 

khuyến công quốc gia và địa phương các năm 2021 và 2022. Khảo sát địa điểm 

để chuẩn bị tổ chức chợ đêm. 

- Tham mưu công tác phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo và Công ty Điện 

lực Hà Tĩnh về triển khai nội dung thi tìm hiểu kiến thức sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả trong trường học. 

- Tham gia đấu thầu tư vấn giám sát và thiết kế công trình điện. 

- Lập biểu lịch tham gia các hội chợ, triển lãm và kết nối cung cầu năm 

2021; Tham gia gian hàng tại hội chợ EXPO năm 2021. 

- Thực hiện công tác chuẩn bị, ký hợp đồng với Cục Xúc tiến thương mại 

triển khai 03 phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên. 

5. Thanh tra 

- Hoàn thành công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật 

trong hoạt động xây lắp các công trình điện đối với Công ty Điện Lực Hà Tĩnh 

(theo Quyết định số 18/QĐ-SCT ngày 24/02/2021 của Giám đốc Sở Công 

Thương). 

- Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện 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. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 1167/UBND-TDC2 ngày 

04/3/2021 của UBND tỉnh về việc giao rà soát, tham mưu giải quyết khiếu nại 

của ông Võ Quang Lương, huyện Cẩm Xuyên.  

6. Văn phòng 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành 

Công Thương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh về 

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

- Tham mưu Văn bản thống nhất nội dung chuyên mục truyền hình các 

Quý 2, Quý 3; Quý 4 trong năm 2021 để chủ động phối hợp với truyền hình thực 

hiện.  

- Tham mưu thực hiện công bố danh mục và quy trình nội bộ TTHC 

- Tham mưu thực hiện các quy trình tiếp theo trong việc tuyển dụng viên  

chức năm 2021. 

- Thực hiện các nội dung chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống 

ngành Công Thương; rà soát, tổng hợp tin, bài chuẩn bị cho ban hành Bản tin 

Công Thương số đặc biệt và xây dựng phóng sự dịp kỷ niệm 70 năm truyền 

thống ngành Công Thương.  

- Tiếp tục thực hiện quy trình sửa chữa trụ sở sau khi có văn bản phê 

duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND tỉnh. 

- Rà soát lại các Ban, Hội đồng, Tổ giúp việc mà Sở tham gia để kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung. 

Trên đây là Kết luận cuộc họp giao ban đầu tháng 4/2021, 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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