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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2021 
  

 

ơ 

Ngày 30/9/2021, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá 

kết quả công tác tháng 9/2021 triển khai nhiệm vụ tháng 10/2021. Tham dự có 

các đồng chí Phó giám đốc sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành, 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 9/2021, phát biểu 

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

Trung tâm rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện trong 9 tháng đầu 

năm 2021, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong năm và giao thực 

hiện các nhiệm vụ tháng 10/2021 như sau: 

1. Phòng Quản lý Công nghiệp 

- Hoàn thiện, lấy ý kiến các sở, ngành địa phương Dự thảo Quyết định 

ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp thay thế Quyết định số 

53/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 

66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ.  

- Lấy ý kiến các sở ngành, địa phương, hoàn thiện Dự thảo Đề án phát 

triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

- 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. 

- 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 và một số nhiệm vụ 

đột xuất khác do Lãnh đạo Sở giao. 

2. Phòng Quản lý Năng lƣợng 

- Tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy trình vận 

hành hồ chứa của Nhà máy thủy điện Hương Sơn. Thẩm định công trình điện và 

kiểm tra công tác quản lý và chất lượng công trình theo phân cấp. 



2 
 

- Tham mưu thỏa thuận phương án hướng tuyến dự án đường dây 500kV 

Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (mạch 3, 4). Tham mưu phương án hướng 

tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV Lộc Hà; Thẩm định thiết kế kỹ thuật 

triển khai sau thiết kế cơ sở Đường dây và TBA 110kV Hà Tĩnh. 

- Tiếp tục tham mưu, theo dõi, chỉ đạo công tác bàn giao lưới điện hạ áp 

nông thôn xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, thôn 1, 2, 3 xã Xuân Hồng, 

huyện Nghi Xuân. 

- Tổ chức làm việc với Công ty  Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh để nắm tình hình 

sự cố, tiến độ khắc phục sự cố của Tuabin số 01 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn khắc phục các tồn tại, hạn chế tại các hệ 

thống điện mặt trời trên địa bàn. 

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho 

khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

- Tiếp tục các phần việc tiếp theo thuộc dự án BT. 

3. Phòng Quản lý Thƣơng mại 

- Tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về  đẩy mạnh hoạt động XNK gắn với phát triển dịch vụ logistics. 

- 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. 

- 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. 

- Phối hợp với Sở Tài chính triển khai Kế hoạch 303/KH-UBND ngày 

20/8/2021 của UBND tỉnh về việc Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu theo 

các cấp độ của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình 

mới, trình UBND tỉnh dự thảo quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự 

trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự 

hào hàng Việt Nam” năm 2021. 

- Triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 

10 năm 2021. 

4. Trung tâm KC&XTTM 

- Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2021. 

- Hoàn thiện 02 đề án Khuyến công Quốc gia trình các cấp phê duyệt. 

- Hoàn thiện hồ sơ đấu thấu gói thầu Tư vấn giám sát thi công công trình 

điện do Công ty Điện lực Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. 
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- Tham mưu Văn bản trình Cục Xúc tiến thương mại phương án điều 

chỉnh thời gian tổ chức các Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng nông thôn 

thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2021. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối tiêu 

thụ cam và sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2021 trình Sở Công Thương, UBND 

tỉnh Hà Tĩnh quyết định phương án tổ chức thực hiện.  

- Duy trì, kết nối các hoạt động trao đổi, mua bán trên group “ Chợ nông 

sản Hà Tĩnh” trên facebook; Hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh đưa sản phẩm 

CNNTTB, sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch thương mại điện tử voso.vn, 

Sendo, Shopee... 

5. Thanh tra 

- Tiếp tục thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH TM XD và Vận tải Quảng 

Hà, địa chỉ khối 13 thị trấn Thạch Hà. 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành đối với các đơn vị kinh 

doanh, sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp và các đơn vị hoạt động tư 

vấn hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh. 

6. Văn phòng 

- Tham mưu về thực hiện công tác cán bộ đối với việc tiếp nhận và thuyên 

chuyển cán bộ, công chức. 

- Phối hợp các phòng chuyên môn chuẩn bị các nội dung tọa đàm nhân 

ngày Doanh nhân Việt Nam theo Kế hoạch. 

- Rà soát, thực hiện tham mưu các nội dung duy trì, cải tiến ISO 

9001:2015 tại Văn phòng Sở 

- Thực hiện xây dựng dự toán ngân sách năm 2022. 

- Tổng hợp, ban hành Bản tin Công Thương số 03/2021. 

- Tham mưu sữa chữa tài sản và thực hiện mua sắm thiết bị, phương tiện 

làm việc của cơ quan. 

Trên đây là Kết luận cuộc họp giao ban đầu tháng 10/2021, 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 
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