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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 
  

 

Ngày 29/10/2021, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh 

giá kết quả công tác tháng 10/2021 triển khai nhiệm vụ tháng 11/2021. Tham dự 

có các đồng chí Phó giám đốc sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Trưởng, phó 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 10/2021, phát 

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

môn, Trung tâm tập trung rà soát các nhiệm vụ được giao trong năm 2021 để 

triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ; đề xuất chuyển nội dung đối với một số 

đầu việc chưa triển khai do ảnh hưởng của dịch covid-19 và thực hiện nhiệm vụ 

tháng 11/2021 cụ thể như sau: 

1. Phòng Quản lý Công nghiệp 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan tham mưu UBND tỉnh các nội 02 dự 

thảo trình UBND tỉnh: (1) 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; (2) Đề án 

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

theo (theo lịch của UBND tỉnh). 

- Tham mưu tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố, 

các đơn vị về tiêu dùng bền vững, công nghiệp hỗ trợ theo kế hoạch đã được phê 

duyệt; làm việc với Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương, Hiệp hội Công nghiệp 

hỗ trợ để xin ý kiến tư vấn hoàn thiện đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

- Trình UBND tỉnh xem xét các đề án khuyến công địa phương năm 2021.  

- Đôn đốc các địa phương thực hiện giải ngân vốn bố trí theo Nghị quyết 

số 86/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; 

- 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. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về quản lý công nghiệp trên điạ 

bàn (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. 

2. Phòng Quản lý Năng lƣợng 

- Tham mưu việc điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực và 

phương án cấp điện cho Khu công nghiệp CN4, CN5- Khu Kinh tế Vũng Áng; điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc đối với dự án thủy điện Sông 

Rác; phê duyệt hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Lộc Hà. 

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

lượng công trình theo phân cấp; thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án nhà máy thủy 

điện Đá Hàn; thẩm định điều chỉnh TKKT nhà máy và sân phân phối dự án thủy 

điện Ngàn Trươi. 

- Tổ chức kiểm tra, Báo cáo UBND tỉnh kết quả khắc phục các tồn tại, 

hạn chế tại các hệ thống điện mặt trời, dự án thủy điện 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. 

- Tiếp tục đôn đốc công tác bàn giao lưới điện xã Cẩm Nhượng, xã Xuân 

Hồng sang cho ngành điện quản lý. 

3. Phòng Quản lý Thƣơng mại 

- 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 xem xét, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng 

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

- Phối hợp triển khai Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 14/10/2021 về 

việc tổ chức các hoạt động quảng bá, hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ cam và sản phẩm 

OCOP Hà Tĩnh năm 2021. 

- Phối hợp tổ chức tập huấn về Hội nhập kinh tế Quốc tế, bán hàng đa cấp 

trong điều kiện đảm bảo công tác Phòng chống dịch Covid-19 

- Tham mưu triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh: số 

04/NQ-TU ngày 15/7/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí 

điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; số 

05/NQ-TU ngày 22/10/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Triển khai thực hiện 

Văn bản số 7202/UBND-NL ngày 27/10/2021 và Văn bản số 7205/UBND-NL 
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ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm cam Hà 

Tĩnh. 

- Tiếp tục phối hợp khảo sát doanh nghiệp xây dựng Báo cáo Chỉ số 

thương mại điện tử 2021.  

- Hoàn thiện, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Dự thảo Nghị quyết về  đẩy mạnh hoạt động XNK gắn với phát triển 

dịch vụ logistics.  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, 

bình ổn thị trường cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

4. Trung tâm KC&XTTM 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan để thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động quảng bá, hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ cam và sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 

2021 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

- Đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do cục Xúc tiến 

thương mại, các tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố trong nước tổ chức. 

- Thẩm định cơ sở và trình Cục Công Thương địa phương hồ sơ đề án 

khuyến công quốc gia năm 2022. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức 

Hội thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 

trường học tại Trường TH&THCS Đậu Liêu và Trường THCS Bắc Hồng thuộc 

thị xã Hồng Lĩnh. 

- 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 tại TX. Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh, huyện Thạch 

Hà và Lộc Hà. 

5. Thanh tra 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả, tham mưu kết luận 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. 

- Thanh tra hành chính đối với phòng Quản lý Công nghiệp; 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. 

- Tổ chức xác minh 12 đơn khiếu nại của các công dân trên địa bàn huyện 

Thạch Hà theo Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc thụ lý, 
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thành lập đoàn xác minh giải quyết khiếu nại của 12 công dân trú tại các xã: 

Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Hải, huyện Thạch Hà. 

- Triển khai các nhiệm vụ đột xuất khác. 

6. Văn phòng 

- Tham mưu thực hiện công tác cán bộ và kiện toàn lại một số Hội đồng, 

BCĐ của Sở sau khi có 01 công chức đã có quyết định thuyên chuyển công tác 

đến cơ quan khác. 

- Rà soát, tham mưu điều chỉnh Kế hoạch ngành Công Thương năm 2022 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh; phối hợp các phòng chuyên môn điều chỉnh Kế 

hoạch sử dụng vốn các hoạt động sự nghiệp đã phân bổ; góp ý Kế hoạch kinh tế 

- xã hội năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị tham mưu văn bản đăng ký  các nội 

dung đưa vào chương trình khung UBND tỉnh năm 2022. 

- Theo dõi, đôn đốc bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC và dịch vụ BCCI. 

- Tham mưu thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

Quản lý chất lượng theo HTQLCT ISO 9001-2015 của cơ quan Văn phòng Sở; 

đôn đốc Trung tâm thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

Quản lý chất lương theo HTQLCT ISO 9001-2015. 

Trên đây là Kết luận cuộc họp giao ban đầu tháng 11/2021, 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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