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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 
  

 

Ngày 29/4/2022, đồng chí Giám đốc sở chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá 

kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022. 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 4/2022, 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 5/2022, như sau: 

1. Phòng Quản lý công nghiệp 

- Hoàn thiện 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 trình UBND tỉnh xem xét. 

- Tham gia ý kiến về các dự án đầu tư trên địa bàn liên quan đến lĩnh vực 

ngành quản lý. 

- Tiếp tục 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. 

- 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 lượng 

- Phối hợp cung cấp số liệu để việc cập nhật Quy hoạch điện VIII. 

- Phối hợp giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt 

điện Vũng Áng II, sự cố Nhiệt điện Vũng Áng I, Trang trại phong điện HBRE. 

- Tổ chức thẩm định, kiểm tra chất lượng công trình/hạng mục công trình 

điện theo phân cấp. 

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

một số dự án thủy 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. 
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- 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. 

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

năm 2013 về an toàn điện. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung tiếp theo liên quan đến 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. 

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc bàn giao lưới điện các xã Cẩm Nhượng, 

Xuân Hồng sang cho ngành điện quản lý. 

3. Phòng Quản lý Thương mại 

- Tổ chức Hội nghị phổ biến toàn diện kiến thức hội nhập KTQT, Hiệp định 

EVFTA và các Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia; Phổ biến quy định 

pháp luật, chính sách về thương mại điện tử; tác động từ các FTA đến hoạt động 

thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. 

- 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 sau khi có báo cáo thẩm định của 

Sở Tư pháp. 

- Tổ chức tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển 

logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; Quyết định của UBND tỉnh 

về ban hành đề án đẩy mạnh hoạt động XNK gắn với phát triển dịch vụ logistics 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo của 

tỉnh thực hiện Đề án này. 

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, cập nhật lên bản đồ số cơ sở dữ liệu các chợ, 

siêu thị, siêu thị mini trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tổ chức kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản 

vào hệ thống phân phối lớn, sàn thương mại điện tử. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”; Ban hành Kế hoạch phối hợp cuộc thi về về người Việt 

dùng hàng Việt (với Ủy ban MTTQ tỉnh).  

- Triển khai dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển thị trường trong nước 

gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022 

sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt dự toán; Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực 

hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023 gửi Bộ Công Thương kịp thời gian. 
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- 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.  

- Tham gia thẩm định dự án Đầu tư hệ thống sản xuất chế biến thủy hải sản 

- phát triển sản phẩm ruốc kem và nước mắm cổ truyền tại xứ Bục, xã Cẩm Lĩnh, 

huyện Cẩm Xuyên. 

4. Thanh tra 

- Thanh tra hành chính: Tiếp tục thanh tra việc thực hiện các quy định pháp 

luật trong thi hành công vụ của công chức thuộc phòng Quản lý Công nghiệp Sở 

Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 - Thanh, kiểm tra chuyên ngành: 

 + Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh 

xăng dầu đối với Công ty TNHH xăng dầu Thảo Thắng.  

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh khí 

dầu mỏ hóa lỏng đối với Công ty TNHH khí hóa lỏng Miền Trung.  

+ Kiểm tra việc thực hiện 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. 

- Phối hợp triển khai thực hiện Công văn số 1963/UBND-TH ngày 

25/4/2022 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.   

5. Trung tâm KC&XTTM 

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Quản lý công nghiệp và Phòng Kinh tế Hạ 

tầng các huyện tiếp tục khảo sát các cơ sở công nghiệp nông thôn để hướng dẫn, 

xây dựng và thực hiện đề án khuyến công địa phương. 

- Ký hợp đồng thực hiện đề án Khuyến công quốc gia năm 2022 về Xây 

dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến các dòng sản phẩm Omega An 

Phát từ nguyên liệu gạo thảo dược của Công ty TNHH Khoa học và công nghệ 

An Phát tại CCN Phù Việt. 

- 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. 

- Tổ chức 02 gian hàng tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm tại Hội chợ 

OCOP Quảng Ninh - Hè 2022; 02 gian hàng tại “Triễn lãm Festival trái cây và 

sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La; 02 gian hàng tại Hội chợ 

quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng khu vực Tây Nguyên, duyên hải 

miền Trung. Nghiên cứu tham mưu báo cáo, kiến nghị những bất cập, chồng chéo 

trong việc triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày sản 

phẩm OCOP... 
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- Tổ chức điểm cầu tại Hà Tĩnh tham dự trực tuyến Hội nghị kết nối xúc 

tiến tiêu thụ xuất khẩu Xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022, dự kiến 1/2 ngày 

(Từ 8h -11h30' thứ 4, ngày 18/5/2022). 

- Tư vấn 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. 

6. Văn phòng  

- Tiếp tục phối hợp Sở Nội vụ hoàn thiện việc tham mưu Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 

- Chuẩn bị các nội dung cho Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 6 tỉnh 

Bắc Trung bộ tại Thanh Hóa. 

- Tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm thành lập 

ngành Công Thương. 

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

dụng CNTT, chuyển đổi số. 

- Tham mưu các nội dung để tổ chức họp Khối thi đua để triển khai các nội 

dung theo Kế hoạch của Khối Kinh tế - Kỷ thuật. 

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

hoạch của UBND tỉnh. 

- 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 5/2022, Văn phòng 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 
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