
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

 

Số:          /TB-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 7 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2021 
  

 

Ngày 01/7/2021, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá 

kết quả công tác tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 

7/2021. Tham dự có các đồng chí Phó giám đốc sở, Trưởng các phòng chuyên 

môn cơ quan Văn phòng sở, Giám đốc Trung tâm KC&XTTM. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2021; việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ Khung UBND tỉnh giao; nhiệm vụ chủ yếu của Sở và 

phát biểu của các đồng chí tham dự họp, Giám đốc sở giao các phòng chuyên 

môn, Trung tâm rà soát lại nhiệm vụ chủ yếu, các nhiệm vụ theo Chương trình 

Khung của UBND tỉnh để chủ động thực hiện khi dịch bệnh Covid-19 được 

kiểm soát; phối hợp triển khai thực hiện Văn bản số 4099/UBND-TH2 ngày 

29/6/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm 

vụ tài chính ngân sách, cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021; Văn 

bản số 4157/UBND-TH2 ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về quán triệt, triển 

khai và tham mưu nội dung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 

29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng 

cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Nhiệm vụ cụ thể các phòng chuyên môn, đơn 

vị thực hiện trong tháng 7/2021 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 cụm công nghiệp, tiến độ triển khai một số dự 

án đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN. 

- 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 kiểm tra thực địa, ý kiến thẩm định các dự án đầu tư theo đề 

nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương về Dự thảo Quy chế 

quản lý cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 

11/6/2020 của Chính phủ. 
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- Triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNTTB năm 2021 sau khi 

UBND tỉnh ban hành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, các nhiệm vụ UBND 

tỉnh giao. 

2. Phòng Quản lý năng lƣợng 

- Tuyên truyền, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và 

đảm bảo cung cấp điện an toàn trong mùa khô, cấp điện phòng chống dịch 

Covid; Phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và công 

trình điện trong mùa mưa bão năm 2021. 

- Chủ trì, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với 

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

- Triển khai thực hiện thẩm định điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa 

thủy điện Hương Sơn. 

- Tham mưu phương án hướng tuyến 02 dự án: đường dây và TBA 110kV 

Kỳ Anh 2, đường dây và TBA 110kV Lộc Hà. 

- Tham mưu xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án đường 

dây 500kV, đường dây 220kV trên địa bàn, dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng 

Áng 2 và phương án bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn xã Xuân Hồng, huyện 

Nghi Xuân. 

- Tiếp tục các bước công việc liên quan thực hiện tư vấn đánh giá tiềm 

năng phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát việc phát triển điện mặt trời mái 

nhà trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương. 

- Tiếp tục triển khai các bước công việc nối tiếp Dự án BT. 

- 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 

- Tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ gia hạn cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Thông báo số 192/TB-UBND 

ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về phương án xử lý đối với các CHXD trên 

tuyến quốc lộ 1 không nằm trong quy hoạch đấu nối giao thông. 

- Trình UBND tỉnh Đề án đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu gắn với 

phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn 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.  
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- Triển khai các Để án phát triển thương mại điện tử năm 2021, hỗ trợ 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia Chương trình xúc tiến thương mại điện tử 

quốc gia năm 2021. 

- Tiếp tục nắm bắt tình hình cung cầu thị trường, giá cả hàng hóa trước 

diễn biến mới của dịch Covid-19, cập nhật, tham mưu các giải pháp, báo cáo 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh, Bộ Công Thương. 

- Tổng hợp báo cáo về tình hình kinh doanh, cấp Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo về tình hình hoạt 

động thương mại biên giới 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối 

năm 2021. 

4. Trung tâm KC&XTTM 

- Khảo sát thực tế tại các cơ sở công nghiệp nông thôn để xây dựng đề án 

thực hiện KCĐP năm 2021 và kế hoạch thực hiện KCQG năm 2022. 

- Thực hiện nội dung Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB 

cấp tỉnh năm 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện. 

- Tổ chức giám sát thi công các công trình xây lắp điện do Công ty Điện 

lực Hà Tĩnh làm chủ đầu tư tại TP Hà Tĩnh và huyện Can Lộc; tiếp tục xúc tiến 

công tác tư vấn công nghiệp để tham gia dự thầu các dự án tư vấn điện. 

- Tổ chức giám sát thi công các công trình xây lắp điện do Công ty Điện 

lực Hà Tĩnh làm chủ đầu tư tại TP Hà Tĩnh và huyện Can Lộc; tiếp tục xúc tiến 

công tác tư vấn công nghiệp để tham gia dự thầu các dự án tư vấn điện. 

- Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm. 

5. Thanh tra 

- Chuẩn bị các nội dung và thực hiện Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty xăng 

dầu Hà Tĩnh. 

- Tiếp tục xác minh giải quyết 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. 

- Xử lý đơn tố cáo của ông Nguyễn Trung Tín, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm 

Xuyên liên quan đến hoạt động chiết nạp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh Văn bản số 3913/UBND tỉnh ngày 21/6/2021). 

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

6. Văn phòng 

- Hoàn thiện quy trình việc tuyển dụng viên  chức năm 2021. Rà soát, 

tham mưu công tác tổ chức bộ máy sau khi thực hiện thuyên chuyển công tác 

đối với công chức Văn phòng sở. 
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- Chủ trì, đôn đốc triển khai thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ 

tài chính ngân sách; cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 

2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4099/UBND-TH2 ngày 

29/6/2021. 

- Hoàn chỉnh nội dung, xuất bản Bản tin Công Thương số 02 năm 2021. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện việc sửa chữa trụ sở theo Kế hoạch. 

Trên đây là Kết luận cuộc họp giao ban đầu tháng 6/2021, 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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