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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2021 
  

 

Ngày 02/8/2021, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá 

kết quả công tác tháng 7 triển khai nhiệm vụ tháng 8/2021. Tham dự có các 

đồng chí Phó giám đốc sở, Trưởng các phòng chuyên môn cơ quan Văn phòng 

sở, Lãnh đạo Trung tâm KC&XTTM. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2021, phát biểu 

của các đồng chí tham dự họp, Giám đốc sở chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

Trung tâm chủ động rà soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình 

khung UBND tỉnh; nhiệm vụ chủ yếu của Sở và thực hiện nhiệm vụ cụ thể tháng 

8/2021 như sau: 

1. Phòng Quản lý công nghiệp 

- Tổng hợp 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, trình UBND tỉnh xem xét. 

- 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. 

- Chỉ đạo, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (cần có Phương án cụ thể 

trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp). Sớm hoàn thiện dự thảo Đề án 

công nghiệp hỗ trợ lần 1 trình Lãnh đạo Sở xem xét trong tháng 8/2021. 

- 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. 

- 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 

- 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. Thẩm định điều chỉnh 

quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hương Sơn. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện phương án 

bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. 

- Rà soát, tham mưu một số nội dung đến bàn giao lưới điện Re2 và Re2 

mở rộng đối với các hợp tác dịch vụ điện (Xuân Liên, Xuân Viên, Sơn Tây). 

- Tham mưu phương án hướng tuyến đường dây và TBA 110kV Lộc Hà; 

110kV Kỳ Anh 2. Tham mưu văn bản gửi Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc bố 

trí kinh phí, thực hiện việc di dời đường dây 35kV đoạn tuyến từ đê Bấn đến chợ 

Hồng Sơn, thị xã Hồng Lĩnh. 

- Rà soát, báo cáo số liệu phục vụ kế hoạch vận hành hệ thống điện giao 

đoạn 2022-2023. 

- 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. 

- Khẩn trương thực hiện 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. 

- Chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở để chỉ đạo, đôn đốc công tác bàn giao 

lưới điện HTX Thành Tâm, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. 

3. Phòng Quản lý thƣơng mại 

- Nghiên cứu, dự thảo trình UBND tỉnh kế hoạch dự trữ hàng hóa để phục 

vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

- Chuẩn bị tài liệu UBND tỉnh họp bàn Dự thảo Đề án Đẩy mạnh phát 

triển xuất khẩu gắn với dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025. 

- Nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh lùi thời gian ban hành Quy 

định về chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh đến khi Chính phủ ban 

hành Nghị định mới về quản lý và phát triển chợ; tham mưu Phương án chuyển 

tiếp trong chuyển đổi mô hình quản lý đối với các chợ do Nhà nước đầu tư hoặc 

hỗ trợ đầu tư đến khi có quy định mới. 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thương 

mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Xây dựng trình 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo giai đoạn 2021-2025; tham mưu Kế hoạch 

triển khai các hoạt động ngày Quyền người tiêu dùng năm 2022. 
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- Xây dựng, trình UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Sự kiện quảng bá “bưởi 

Phúc Trạch ”; Kết nối Bộ Công Thương và các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ 

doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác phân phối hàng hóa thương hiệu “bưởi Phúc 

Trạch” trên các sàn thương mại điện tử. 

- Tiếp tục 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; chủ trì, phối hợp với Trung tâm và các đơn vị liên 

quan nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Sở các nội dung về phát triển kinh tế số 

ngành Công Thương. 

- 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. 

- Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lĩnh vực công thương, 

triển khai các nhiệm vụ về PCTT và TKCN khi mùa mưa bão đến gần. 

4. Trung tâm KC&XTTM 

- Tiếp tục khảo sát thực tế tại các cơ sở CNNT để xây dựng đề án Khuyến 

công địa phương năm 2021 và kế hoạch thực hiện Khuyến công Quốc gia năm 

2022. 

- Tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ có liên quan đến bình 

chọn SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2021; tham mưu Sở Công Thương đánh giá sơ 

bộ hồ sơ của các sản phẩm tham gia bình chọn và trình UBND tỉnh thành lập 

Hội đồng bình chọn, Ban giám khảo... 

- Tiếp tục tổ chức giám sát thi công các công trình xây lắp điện do Công 

ty Điện lực Hà Tĩnh làm chủ đầu tư và tìm hiểu để đấu thầu tư vấn công nghiệp 

về dự án công trình điện. 

- Thực hiện Xúc tiến thương mại điện tử: nâng cấp website 

http://dacsan.hatinh.vn; thực hiện hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản 

qua thành lập Group trên facebook “Chợ nông sản Hà Tĩnh”;  phối hợp với 

phòng Quản lý Thương mại để triển khai một số nôi dung xúc tiến thương mại 

điện tử khác. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở, trình UBND tỉnh phương án điều chỉnh nhiệm 

vụ khung “Tổ chức Lễ hội cam và đặc sản Hà Tĩnh tại Hà Nội” thành nhiệm vụ 

tổ chức “Lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp lần thứ 5 tại Hà Tĩnh” 

- Chủ động liên hệ, đăng ký tham gia các hội chợ trực tuyến do các đơn vị 

Xúc tiến thương mại trong nước tổ chức. 
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5. Thanh tra 

- Tiếp tục 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 và của 

ông Võ Quang Lương, trú tại thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm 

Xuyên liên quan đến bồi thường sự cố môi trường biển. 

- Phối hợp Phòng QLNL nghiên cứu, tham mưu các cơ sở pháp lý để sớm 

bàn giao lưới điện của HTX điện Thành Tâm, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm 

Xuyên cho Ngành điện quản lý, vận hành. 

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

6. Văn phòng 

- Tham mưu thực hiện phương án nhân sự sau khi công chức Văn phòng 

chuyển đơn vị công tác. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, tham mưu 

việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm. 

- Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn xây dựng Kế hoạch ngành 

Công Thương năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

134/2020/QH14 của Quốc hội. 

- Phối hợp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn giám sát của Ủy 

ban kiểm tra Tỉnh ủy và Sở Nội vụ. 

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO theo mô 

hình khung; Ban hành Kế hoạch đánh giá nội bộ trong việc thực hiện duy trì và 

cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. 

- Tiếp tục sửa chữa trụ sở theo Kế hoạch đã phê duyệt. Hoàn thiện sửa 

chữa hệ thống mạng trụ sở chính. 

- Thực hiện báo cáo tuần, tháng theo quy định. Tham mưu các nội dung 

chế độ chính sách và các nội dung khác liên quan đến công tác văn phòng./. 

 

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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