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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2021 
  

 

Ngày 04/5/2021, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá 

kết quả công tác tháng 4/2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021. 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 4/2021, 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 5/2021 như sau: 

1. Phòng Quản lý công nghiệp 

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

công tác quản lý, phát triển CCN, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng các CCN. 

- Tổ chức làm việc với Cục Công nghiệp về xây dựng dự thảo Đề án phát 

triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025 và những năm tiếp theo; tập trung nhân lực, 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án. 

- Đôn đốc, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về  

An toàn, Vệ sinh lao động năm 2021 tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công 

Thương. 

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

xuất khác do Lãnh đạo Sở giao. 

2. Phòng Quản lý năng lƣợng 

- Tham mưu UBND tỉnh trình điều chỉnh, bổ sung 02 dự án thủy điện vào 

Quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ toàn quốc. 

- Tiếp tục chủ trì, tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát việc phát triển điện mặt 

trời mái nhà trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, làm việc với các cơ sở sử dụng 

năng lượng trọng điểm năm 2020. 

- Tiếp tục triển khai các bước công việc nối tiếp dự án BT sau khi được 

UBND tỉnh phê duyệt phần đề xuất kỹ thuật. 

- Phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan phục vụ kiểm toán về quy 

hoạch và cấp phép xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn. 
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- Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt: phương án hướng tuyến 02 công 

trình đường dây 110kV trên địa bàn; phương án ứng phó với tình huống khẩn 

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

- Chỉ đạo các đơn vị điện lực tăng cường công tác đảm bảo cung cấp điện 

mùa nắng nóng 2021 trên địa bàn. 

3. Phòng Quản lý thƣơng mại 

- Tổng hợp ý kiến góp ý của sở, ngành, địa phương và hoàn thiện Đề án 

đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai 

đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh.  

- Phối hợp các ngành triển khai Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ 

các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận 

chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Nghiên cứu xây dựng dự thảo Quy định về chuyển đổi mô hình quản lý, 

kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.  

- Tổ chức lớp đào tạo chứng chỉ lấy mẫu cho cán bộ, công chức, viên 

chức phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm; Phối hợp UBND huyện Kỳ Anh và 

huyện Đức Thọ tổ chức 02 lớp tập huấn về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và một số 

quy định có liên quan đến lĩnh vực chợ trên địa bàn (phù hợp với điều kiện 

phòng chống dịc Covid-19). 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo về: tăng cường thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; chấn chỉnh hoạt động xúc tiến thương mại ở địa phương. 

4. Trung tâm KC&XTTM 

- Hoàn thiện hồ sơ đề án Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất 

vật liệu xây dựng và phụ gia xi măng của Công ty TNHH xử lý và tái chế tro xỉ 

Viết Hải để trình Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương. 

- Tích cực khảo sát các dự án công nghiệp, đôn đốc phối hợp phòng 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 năm 2021.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức phiên chợ đêm tại thành phố Hà Tĩnh. 

- Phối hợp với Văn phòng để tổ chức thi tuyển viên chức vào vị trí việc 

làm tư vấn công nghiệp. 

5. Thanh tra 

- Tiếp tục thực hiện công tác 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 
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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. 

- Chuẩn bị các nội dung và thực hiện 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.  

- Thực hiện Quy chế tiếp công dân; tăng cường công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo rộng rãi trong CBCCVC; xử lý đơn 

thư phát sinh thuộc thẩm quyền chính xác, kịp thời. 

6. Văn phòng 

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành 

lập ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021) đảm bảo đúng quy định về 

phòng chống dịch covid - 19. 

- Tham mưu: văn bản xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng; tổng hợp rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các 

quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh 

doanh lĩnh vực Công Thương gửi UBND tỉnh. 

- Thực hiện báo cáo tuần, tháng theo quy định. 

- Tham mưu các nội dung liên quan đến chế độ chính sách và các nội 

dung khác liên quan đến công tác văn phòng. 

Trên đây là Kết luận cuộc họp giao ban đầu tháng 5/2021, 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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