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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2022 
  

 

Ngày 31/12/2021, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh 

giá kết quả công tác tháng 12/2021 triển khai nhiệm vụ tháng 01/2022. Tham dự 

có các đồng chí Phó giám đốc sở, 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 12/2021, phát 

biểu của các đồng chí tham dự họp, Giám đốc sở ghi nhận và đánh giá cao kết 

quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021. Để chủ động triển khai thực 

hiện nhiệm vụ năm 2022, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, Trung 

tâm bám sát Nghị quyết, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 

năm 2022 để cụ thể hóa thành các Chương trình, Kế hoạch của Ngành; trước 

mắt tập trung ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 đồng 

thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong tháng 01/2022 như sau: 

1. Phòng Quản lý Công nghiệp 

- Xây dựng Đề cương chi tiết để chuẩn bị cho nội dung sơ kết thực hiện 

Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Tỉnh ủy về phát triển CN-TTCN 

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 CCN, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng các CCN. Theo dõi, cập nhật Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo công tác an toàn phòng chống cháy nổ trước 

và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần. 

- 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 công trình điện và kiểm tra công tác quản lý và chất 

lượng công trình theo phân cấp. 

- Rà soát, cập nhật Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 

2021 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định. 
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- Hướng dẫn các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án điện 

gió trên địa bàn làm và tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương, Thủ 

tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các dự án điên gió vào quy hoạch phát 

triển điện lực. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về Phương án phân loại 

khách hàng sử dụng điện năm 2022. 

- Kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện triển khai 

phương án cấp điện phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2022. 

- 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. 

- Kiểm tra tiến độ, công tác quản lý chất lượng thi công nhà máy Thủy 

điện Hương Sơn 2 và rà soát việc khắc phục hạn chế sau kiểm tra ở Thủy điện 

Hương Sơn. 

3. Phòng Quản lý Thƣơng mại 

- Tham mưu nội dung để triển khai thực hiện Nghị quyết 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. 

- Đôn đốc, triển khai Kế hoạch số 517/KH-UBND ngày 24/8/2021 của 

UBND tỉnh về thực hiện chương trình bình ổn thị trường các tháng cuối năm và 

Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nắm diễn biến tình hình cung cầu, giá cả thị 

trường báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.  

- Thực hiện Kế hoạch 482/KH-SCT ngày 29/12/2021 của Sở Công 

Thương về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

- Tiếp tục phối hợp triển khai NQ 276/2021/NQ-HĐND; Triển khai thực 

hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa mới ban hành tại kỳ họp cuối năm liên 

quan lĩnh vực Thương mại.  

- Phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh hỗ trợ chính sách Thương mại 

nông thôn theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

- Tổng hợp báo cáo về hoạt động thương mại biên giới năm 2021. 

- Tham gia ý kiến và cử công chức tham gia Hội đồng thẩm định dự án 

Kho Xăng dầu tại Khu Kinh tế Vũng Áng vào quy hoạch phát triển hệ thống dự 

trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới, Chương trình 

OCOP năm 2021; Kế hoạch năm 2022. 
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4. Trung tâm KC&XTTM 

- Quyết toán kinh phí thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2021 về 

hỗ trợ Công ty TNHH xử lý và tái chế tro xỉ Viết Hải để với Cục Công Thương 

địa phương - Bộ Công Thương. 

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

lực Hà Tĩnh, UBND huyện Kỳ Anh làm chủ đầu tư và tìm kiếm các hợp đồng tư 

vấn mới. 

- Làm việc với các tổ chức, đơn vị xúc tiến thương mại các tỉnh, thành 

phố trong nước để mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh tham gia các 

hoạt động hội chợ, kết nối cung cầu. 

- Tổ chức Hội chợ sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh 2022 tại Vincom 

Plaza Hà Tĩnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Tổ chức 01 lớp Huấn luyện An toàn Hóa chất. 

- Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022. 

5. Thanh tra 

- Tiếp tục xác minh nội dung 12 đơn khiếu nại của các công dân trên địa 

bàn các xã: Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Hải, huyện Thạch Hà liên 

quan đến bồi thường sự cố môi trường biển (theo Quyết định số 3457/QĐ-

UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh). 

- Tham mưu Giám đốc Sở thành lập đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực 

phẩm, chuẩn bị hàng hóa trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành các kế hoạch công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; công tác tư pháp năm 2022. 

6. Văn phòng 

- Tổng hợp, tham mưu ban hành Quyết định thực hiện nhiệm vụ chủ yếu 

năm 2022.  

- Tham mưu ban hành Chương trình, kế hoạch năm 2022 liên quan lĩnh 

vực Văn phòng. Báo cáo thống kê công tác Văn thư lưu trữ. 

- Rà soát, đánh giá nguyên nhân tồn tại hạn chế để tham mưu ban hành 

văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; tham mưu ban hành kế hoạch công 

tác CCHC, ISO năm 2022. 

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022; 

Đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân năm 2022. 

- Tham mưu thực hiện luân chuẩn công chức lãnh đạo quản lý. 
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- Tham mưu tổ chức hướng dẫn CBCC,VC cập nhật, sử dụng phần mềm 

hồ sơ công việc TD. 

- Rà soát, tham mưu các nội dung chuẩn bị cho Tết nguyên đán; yêu cầu 

các phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ thanh toán kinh phí năm 2021 trước 

ngày 15/01/2022. 

- 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  

Trên đây là Kết luận cuộc họp giao ban đầu tháng 01/2022, 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, VP1.  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

             

 

 

Trƣơng Văn Dƣơng 
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