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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2022 
 

 
Ngày 30/3/2022, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá 

kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2022. 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. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022, phát biểu 

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

tâm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tháng 4/2022, như sau: 

1. Phòng Quản lý Công nghiệp 

- Xây dựng Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, 

ngày 18/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

- 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. Theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc 

đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng đề cương, dự thảo chính sách phát triển CN-TTCN tỉnh Hà Tĩnh 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo xin ý kiến các thành viên Tổ xây dựng Đề 

án. Tham mưu Kế hoạch và tổ chức học tập kinh nghiệm về công nghiệp hỗ trợ, 

cụm công nghiệp và chính sách phát triển CN-TTCN tại các tỉnh. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến công năm 2022 sau khi được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

- Tổng hợp Báo cáo xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân 

Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5, báo cáo Bộ Công Thương 

và UBND tỉnh. 

- Nghiên cứu xây dựng tài liệu giới thiệu về tiềm năng lợi thế phát triển 

công nghiệp, CCN trên địa bàn Hà Tĩnh 

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của phòng và một số nhiệm vụ đột 

xuất khác do Lãnh đạo Sở giao. 
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2. Phòng Quản lý Năng lượng 

- Chủ trì rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương đăng ký 

nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh về quy trình thủ tục bổ sung quy hoạch cấp điện 

cho Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5. 

- Hướng dẫn, trả lời Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc thẩm định định mức 

công nhân lắp đặt, sửa chữa đường dây sau công tơ của khách hàng sử dụng điện. 

- Chỉ đạo rà soát, khắc phục các tồn tại liên quan đến dự án điện mặt trời 

mái nhà trên địa bàn. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 14/CT-UBND 

năm 2013 về an toàn điện. 

- Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với 

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

- Tổ chức triển khai các nội dung tiếp theo liên quan dự án BT. 

- Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng ưu tiên 

cấp điện năm 2022. Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện phương án cấp điện của ngành 

điện trong mùa nắng nóng 2022. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật tại 

một số dự án/công trình thủy điện. 

3. Phòng Quản lý Thương mại 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh 

hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 

Nghị quyết của về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu 

gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

- Rà soát, chuẩn bị tài liệu, đề xuất thành phần tham dự Hội nghị Hợp tác 

phát triển Thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ XII tại Viêng Chăn - 

CHDCND Lào. 

- Góp ý dự thảo Đề cương chi tiết Nghị quyết Quy định một số chính sách 

hỗ trợ phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. 

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu định kỳ thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu các chợ, siêu thị, siêu thị mini trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu 

theo Văn bản số 1474/UBND-KT 2 ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đăng ký Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia 

năm 2023 gửi Bộ Công Thương theo quy định. 
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- Hoàn thiện Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; trình Sở Tư Pháp thẩm định trước 

khi trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Triển khai thực hiện Cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”: Xây dựng Kế hoạch phối hợp cuộc thi về về người Việt dùng hàng 

Việt (với Đảng ủy Khối cá cơ quan và doanh nghiệp tỉnh). Triển khai tuần lễ 

Thương hiệu Việt Nam 2022. 

- Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Văn bản chỉ đạo tăng cường công tác 

quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19; xây dựng nông 

thôn mới; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

4. Thanh tra 

- Thanh tra hành chính: Thanh tra việc chấp hành các quy định trong việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Phòng Quản lý Công 

nghiệp thuộc Sở Công Thương. 

- Thanh, kiểm tra chuyên ngành: Thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Cổ phần xăng dầu DKC 

Hà Tĩnh và Công ty TNHH Xăng dầu Thảo Thắng; Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định về an toàn đập, hồ chứa thủy điện đối với Nhà máy thủy điện Hố Hô - 

Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bốn. 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Công văn số 630/UBND-KT ngày 

10/02/2022 của UBND tỉnh về đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh và Công văn 969/BCT-TTTN ngày 01/3/2022 của Bộ Công Thương về việc 

đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa, nhằm đảm bảo nguồn cung 

ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật. 

5. Trung tâm KC&XTTM 

- Khảo sát các dự án đăng ký hỗ trợ khuyến công và phối hợp với phòng 

Quản lý Công nghiệp xây dựng dự thảo Kế hoạch khuyến công địa phương năm 

2022 tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành. 

- Tổ chức giám sát thi công các công trình xây lắp điện theo hợp đồng với 

chủ đầu tư và tìm kiếm các hợp đồng tư vấn mới. 

- Tổ chức 02 gian hàng tham gia Hội chợ thương mại quốc tế “VIỆT NAM 

EXPO” năm 2022, diễn ra từ ngày 13 đến 16/4/2022, tại Trung tâm triển lãm quốc 

tế Hà Nội - ICE - Số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

- Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp 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. 
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- Xây dựng phương án tự chủ tài chính của Trung tâm cho giai đoạn 05 năm 

kế tiếp theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP trình Sở Công Thương, Sở Tài chính 

thẩm định. 

6. Văn phòng 

- Hoàn thành hồ sơ trình phê duyệt ban hành Quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương. 

- Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng 

dụng CNTT, chuyển đổi số: Triển khai giải pháp phòng chống mã độc quản trị 

tập trung; nâng cấp mạng nội bộ của Sở; đôn đốc các phòng chuyên môn tự kiểm 

tra công tác CCHC, rà soát lại các nhiệm vụ về CCHC trong quý I, tập trung thực 

hiện Quý II; đặc biệt là các tồn tại hạn chế trong CCHC năm 2021. Nghiên cứu 

tham mưu triển khai phần mềm Sở điện tử để quản lý theo dõi, chỉ đạo công việc 

trọng tâm. 

- Hoàn chỉnh nội dung, đặt in và xuất Bản tin Công Thương số 01 năm 

2022. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thi đua Khối Kinh tế kỹ thuật Quý I năm 2022. 

Chủ động tham mưu các hình thức phát động thi đua theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Phối hợp Sở Nội vụ triển khai các bước lập hồ sơ lưu trữ điện tử theo Kế 

hoạch của UBND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn rà soát, kiểm tra trang thiết bị để 

sửa chữa, mua sắm đảm bảo phục vụ công tác. 

- 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 3/2022, Văn phòng sở 

thông báo để các các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Phó CT UBND tỉnh phụ trách CT (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, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trương Văn Dương 
 


