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tại buổi giao ban ngày 07/9/2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8
1. Kết quả chung:
- Trong tháng 8, các phòng và đơn vị tiếp tục triển khai các công việc 

được giao, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn cũng như các nhiệm 
vụ đột xuất phát sinh.

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng và 
đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các cấp; 
tiếp tục thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 một cách an toàn.

2. Kết quả công tác cụ thể:
2.1 Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Hợp tác quốc tế
- Phối hợp với các phòng làm việc với đơn vị tư vấn để tham gia ý kiến 

các nội dung của ngành tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; tham gia ý kiến dự thảo 
Báo cáo đánh giá hiện trạng phục vụ lập Quy hoạch tỉnh.

- Hoàn thiện Đề án “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 
hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” báo cáo BTV Tỉnh ủy.

- Chuẩn bị tài liệu để lãnh đạo sở tham gia các cuộc họp với Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh và tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công 
thương.

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư, quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình hành động của tỉnh và các Sở, ngành theo phân công của lãnh đạo sở.

- Báo cáo đánh giá thực hiện Kế hoạch năm 2021 và xây dựng Kế hoạch 
năm 2022.

- Tham mưu đề xuất, đăng ký nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2022.
- Tổng hợp và xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất trong các lĩnh vực được 

phân công.
2.2 Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
- Tiếp tục triển khai kế hoạch khảo sát và hậu kiểm đối với các đơn vị, cơ 

sở có hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu nổ CN, hóa chất, an toàn thực 
phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về 
an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
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- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở thẩm định và cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 05 cơ sở, sản xuất, kinh doanh chế 
biến thực phẩm.

- Tham mưu xây dựng đề cương dự toán Kế hoạch phòng ngừa ứng phó 
sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng Phương án sản xuất và cung ứng Oxy phục vụ sản 
xuất công nghiệp và Oxy y tế điều trị Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu văn bản về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý khai 
thác cát trái phép trên địa bàn huyện Ninh Giang; văn bản về việc dừng các hoạt 
động vận chuyển, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

- Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, báo 
cáo, đề án, kế hoạch, … thuộc các lĩnh vực được phân công.

2.3 Phòng Quản lý công nghiệp
- Hoàn chỉnh dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp (CCN) 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương báo cáo Giám đốc sở.
- Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác quản lý, phát triển CCN trên địa 

bàn tỉnh:
+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định và báo cáo 

UBND tỉnh thành lập 05 CCN (CCN Tứ Cường; CCN Tứ Cường - Chi Lăng Bắc, 
huyện Thanh Miện; CCN Bình Minh - Tân Hồng, huyện Bình Giang; CCN Đại 
Sơn - Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ; CCN Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn); hoàn thành 
dự thảo báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập CCN Hưng Phát, huyện Kim 
Thành.

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
UBND huyện Cẩm Giàng báo cáo UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến 
việc bổ sung quy hoạch CCN Định Sơn, Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng theo yêu 
cầu của Bộ Công Thương.

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX của ngành Công 
Thương Hải Dương năm 2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Xây dựng dự thảo Phương án phát triển CCN tỉnh Hải Dương thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Hoàn thành các báo cáo và tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn bản, 
đề án, kế hoạch, hướng dẫn thuộc lĩnh vực được phân công.

- Đề nghị Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cung cấp Uername và 
Password cho 29 cơ sở sản xuất, nhà máy theo đề nghị của các huyện, thị xã, 
thành phố để cập nhật lên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19.

2.4 Phòng Quản lý năng lượng
- Hướng dẫn Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các đơn vị 

kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn phường Nam Đồng chuyển đổi giá bán buôn 
điện cho các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn phường.
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- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết kiến nghị của 
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đối với cáp thông tin của Công ty 
FPT - Chi nhánh Hải Dương đi chung cột điện.

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án bàn giao tài sản lưới điện hạ 
áp nông thôn của 37 xã thuộc dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Hải Dương 
cho Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương cung cấp hồ sơ, 
tài liệu liên quan đến hiện trạng lưới điện tỉnh Hải Dương để tích hợp vào Quy 
hoạch tỉnh.

- Tham mưu cho Giám đốc sở ban hành văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ 
giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 đợt 4.

- Báo cáo thực hiện Tiêu chí số 4 - Điện nông thôn trong xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Thanh tra sở thanh tra, kiểm tra đột xuất tại Công ty CP 
điện Phú Thứ trong lĩnh vực hoạt động điện lực.

2.5 Phòng Quản lý thương mại
- Tiếp tục triển khai phương án đảm bảo cung ứng lưu thông hàng hóa 

trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; tham mưu thành lập Tổ điều phối cung ứng 
hàng hóa thiết yếu ứng phó với dịch bệnh.

- Tham mưu ban hành hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố 
trong phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ, nhằm sẵn sàng ứng phó với các 
tình huống dịch bệnh phát sinh.

- Phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị 
trường trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Tích cực phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu thão gỡ các khó 
khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án chợ tại một số địa phương.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức Tọa đàm thúc đẩy kết nối, lưu 
chuyển xăng dầu giữa các thương nhân đầu mối - phân phối trên địa bàn tỉnh, 
góp phần tăng thu ngân sách địa phương.

- Tham mưu xây dựng Phương án phát triển hạ tầng thương mại tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

- Tích cực tham mưu Lãnh đạo sở hoàn thành các báo cáo thẩm định tiêu 
chí nông thôn mới của một số huyện trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo các tiêu 
chí nông thôn mới cấp tỉnh thuộc lĩnh vực ngành công thương.

- Duy trì công tác thẩm định, tham mưu Lãnh đạo sở giải quyết thủ tục 
hành chính cho doanh nghệp theo đúng quy định.

2. 6 Thanh tra sở
- Thực hiện 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại Điện lực các huyện, thị xã: 

Kim Thành, Nam Sách, Kinh Môn. Xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra báo cáo 
Giám đốc sở.



4

- Triển khai 01 cuộc kiểm tra đột xuất theo nội dung đơn đề nghị, kiến nghị 
của công dân phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn trong lĩnh vực hoạt động điện lực.

2.7 Văn phòng sở
- Tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

tại cơ quan, đơn vị; đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

- Hoàn thành các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công. 
- Đăng ký và nộp hồ sơ thi nâng ngạch cho công chức, viên chức thuộc Sở.
- Tham mưu trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở.
- Hoàn thiện hồ sơ và báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC trình 

UBND tỉnh phê duyệt.
- Tham mưu cho Lãnh đạo sở xét nâng bậc lương, nâng phụ cấp cho cán bộ, 

công chức, viên chức, nhân viên thuộc quyền quản lý kịp thời, đúng quy định.
- Tiếp tục phối hợp, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính.
- Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định dự toán Hội nghị kết nối xúc tiến 

tiêu thụ vải và nông sản năm 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn và thẩm tra đề cương và dự toán chi 

tiết xây dựng hệ thống quản lý và số hóa cơ sở dữ liệu.
- Tham mưu xây dựng dự toán  ngân sách năm 2022.
- Nghiên cứu, rà soát và triển khai các văn bản của Cục XNK (Bộ Công 

Thương về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hậu kiểm hồ sơ doanh nghiệp.
- Hướng dẫn nghiệp vụ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thương nhân, hồ sơ đề 

nghị xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá cho các doanh nghiệp đảm bảo 
nhanh chóng, chính xác, trách nhiệm, đúng quy định. Trong tháng 8, Phòng 
Xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương đã cấp 985 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa (C/O) cho các doanh nghiệp; giá trị C/O đã cấp ước đạt 83,4 triệu USD.

Duy trì cơ quan an toàn và trật tự vệ sinh.
2.8 Trung tâm Xúc tiến thương mại
- Thu thập, xử lý, cung cấp tin bài về giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh 

cung cấp cho Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương, Bộ 
Công Thương và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Xây dựng 01 bộ phim tài liệu quảng bá và giới thiệu thương hiệu, sản 
phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh trên kênh Youtube; 01 phóng sự tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ về thương mại điện tử trên sóng truyền 
hình Hải Dương.

- Tham dự các hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu 
nông, thủy sản; hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lên sàn 
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thương mại điện tử; hội nghị với Tham tán thương mại và các doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu, nhà phân phối tại thị trường Maroc.

- Triển khai kế hoạch tôn vinh, quảng bá, xúc tiến thương mại nhóm 10 
sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Hải Dương từ nay đến cuối năm 2021.

- Tham mưu xây dựng Chương trình Xúc tiến thương mại và Kế hoạch 
Phát triển TMĐT năm 2022.

- Hỗ trợ 02 doanh nghiệp thiết kế, xây dựng website thương mại điện tử.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền diễn biến của dịch bệnh Covid-19; 

quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản của các tỉnh, thành trong 
nước; tình hình vận chuyển, lưu thông tiêu thụ nông sản của tỉnh trên Bản tin và 
trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

- Phối hợp với Văn phòng sở xây dựng và bảo vệ dự toán kinh phí tổ chức 
Lễ hội vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục 
đích cho thuê, liên doanh, liên kết để gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND 
tỉnh phê duyệt.

2.9 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
- Phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã khảo 

sát sơ bộ các cơ sở công nghiệp nông thôn và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ kinh phí khuyến công.

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn 02 đơn vị triển khai lập hồ sơ mua sắm, 
lắp đặt máy móc thiết bị hỗ trợ khuyến công Quốc gia đã được phê duyệt.

- Tham mưu cho Sở Công Thương đề nghị Cục Công Thương địa phương 
điều chỉnh kinh phí hỗ trợ cho 02 đề án khuyến công quốc gia.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, KHÓ KHĂN
1. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một 

số bộ phận còn lỏng lẻo, chưa thực hiện nghiêm thời gian, giờ giấc trong làm 
việc.

2. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, một số khu vực thuộc 
các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện cách ly y tế và áp dụng các biện 
pháp phòng chống dịch nên ảnh hưởng tới lịch thẩm định, khảo sát và làm việc 
với cơ sở của các phòng và đơn vị.

3. Một số cán bộ công chức, viên chức chưa tận dụng hết thời gian làm 
việc, còn có biểu hiện lơ là trong công việc.

4. Việc thực hiện một số nội dung của công tác cải cách hành chính còn 
chậm và thiếu tập trung.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2021
1. Nhiệm vụ chung:
- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp. Chủ động tham mưu các nội dung liên 
quan đến công tác phòng, chống dịch theo chức năng của Sở.
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- Các phòng thuộc sở liên quan đến phòng chống dịch covid thì đề xuất 
các giải pháp về phòng chống dịch của lĩnh vực đó và xác định cụ thể những khó 
khăn, vướng mắc của lĩnh vực được phân công.

- Tiếp tục triển khai công tác quy hoạch xong trước ngày 15/9/2021.
- Các phòng và đơn vị trực thuộc sở tiếp tục xây dựng kế hoạch năm 2022 

theo định hướng của tỉnh và Bộ Công Thương.
- Tập trung thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành 

chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1 Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Hợp tác quốc tế
- Tham mưu tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư ngoài khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu báo cáo 

UBND tỉnh và làm việc với đơn vị tư vấn triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp 
công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 
2030” và tham mưu triển khai thực hiện Đề án.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự thảo 02 Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp, 
HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh 
doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025” và “Hỗ trợ các cơ sở tiểu thủ 
công nghiệp, làng nghề tiêu biểu ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021-2025”.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của ngành giai đoạn năm 
2021-2025.

- Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp 
công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp các báo cáo định kỳ và đột xuất của ngành Công Thương gửi 
cấp thẩm quyền theo quy định.

2.2 Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
- Tăng cường hướng dẫn, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Phối hợp với Chi cục An 
toàn vệ sinh thực phẩm và Phòng Kinh tế hạ tầng thành phố, các huyện kiểm tra, 
giám sát và thực hiện hậu kiểm đối với các cơ sở.

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong 
các lĩnh vực: an toàn thực phẩm, hóa chất, môi trường, huấn luyện kỹ thuật an 
toàn, … cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng VLNCN 
trong quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN đảm bảo an toàn, 
không để xảy ra mất mát.

- Tiếp tục làm việc với các đơn vị có hoạt động khai thác khoáng sản, vật 
liệu nổ công nghiệp, hóa chất trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.
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- Tiếp tục tham mưu xây dựng đề cương dự toán kế hoạch phòng ngừa 
ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu xây dựng và hoàn thiện Phương án sản xuất và cung 
ứng Oxy phục vụ sản xuất công nghiệp và Oxy y tế điều trị Covid -19 trên địa 
bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 
các mặt hàng bánh trung thu 2021. 

2.3 Phòng Quản lý công nghiệp
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo 

Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Phương án phát triển CCN tỉnh Hải Dương 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo sở thực hiện công tác quản lý, phát 

triển CCN trên địa bàn tỉnh.
- Tiến hành thẩm định, khảo sát thực tế tại các đơn vị có hồ sơ đề nghị xét 

phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp năm 2020.
- Phối hợp với TTKC&TVPTCN khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất 

công nghiệp nông thôn để hướng dẫn triển khai thực hiện đề án khuyến công địa 
phương năm 2021.

2.4 Phòng Quản lý năng lượng
- Xây dựng phương án phát triển mạng lưới điện tỉnh Hải Dương thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050.
- Tham mưu lãnh đạo sở trình UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ 

an toàn công trình lưới điện cao áp và Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện tỉnh 
Hải Dương.

- Tham gia Đoàn kiểm tra kiểm tra Hội đồng xử lý vi phạm an toàn công 
trình lưới điện cao áp các huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện tham mưu cho UBND 
tỉnh giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án 110kV xuất tuyến sau TBA 
220kV Gia Lộc, vị trí TBA 110kV Bình Giang và hướng tuyến đường dây 
110kV, vị trí TBA 110kV Nam Sách 2.

- Phối hợp với Công ty TNHT MTV Điện lực Hải Dương trình UBND 
tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển tài sản công trình điện do 
các sở, ban, ngành đầu tư, quản lý sang Công ty TNHH MTV Điện lực Hải 
Dương quản lý theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ.

- Thẩm định các công trình điện và cấp giấy phép hoạt động điện lực cho 
các đơn vị theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu, xử lý các tồ tại tại Dự án 
RE2.
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2.5 Phòng Quản lý thương mại
- Thường xuyên cập nhật thông tin, chủ động các kịch bản để sẵn sàng 

triển khai phương án đảm bảo cung ứng lưu thông hàng hóa trong mọi diễn biến 
tình hình dịch bệnh Covid-19;

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thương mại, 
thường xuyên cập nhật, bổ sung kịch bản về phòng chống COVID.

- Tham mưu lãnh đạo sở trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh về chương trình 
hỗ trợ và phát triển chợ.

- Tiếp tục hoàn thiện Phương án phát triển hạ tầng thương mại giai đoạn 
2021-2030, định hướng đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo sở trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt 
Quyết định thay thế cho Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 
của UBND tỉnh về quản lý và phát triển chợ.

- Tham mưu lãnh đạo sở trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định hỗ 
trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026.

- Chủ động kết nối, góp phần tạo sự gắn kết các các thương nhân đầu mối 
- phân phối trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy lưu chuyển xăng dầu giữa các đơn 
vị trong tỉnh.

2.6 Thanh tra sở
- Thực hiện 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch đối với 01 doanh nghiệp hoạt 

động vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản; 01 cuộc thanh tra theo 
kế hoạch đối với 05 doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh có hoạt động hóa 
chất; 01 cuộc kiểm tra theo kế hoạch đối với doanh nghiệp trong sản xuất, kinh 
doanh có hoạt động hóa chất.

- Chủ trì phối hợp với phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường tổ chức thực hiện 
01 cuộc kiểm tra về  an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Sở Công Thương quản lý 
dịp Tết Trung thu 2021.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý năng lượng tham mưu, giải quyết dứt 
điểm nội dung đơn đề nghị, kiến nghị của công dân phường Phú Thứ, thị xã Kinh 
Môn trong lĩnh vực hoạt động điện lực.

- Thực hiện chương trình thanh tra về công tác sử dụng hóa chất tại công ty 
Quảng Phong, Thanh Miện.

2.7 Văn phòng sở
- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, tham mưu sắp xếp lại tổ chức bộ 

máy và cán bộ theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tham mưu tổ chức đăng ký và phân công tham gia Hội thao Khối thi 

đua cơ quan tham mưu QLNN về kinh tế.
- Đôn đốc, phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.
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- Tham mưu ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống quản 
lý và số hóa cơ sở dữ liệu.

- Thanh quyết toán kinh phí Hội nghị kết nối xúc tiến tiêu thụ vải và nông 
sản năm 2021.

- Tích cực phối hợp với các phòng chuyên môn triển khai phổ biến, hướng 
dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công 
thương; hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong toàn ngành.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc sở thực hiện tốt và có hiệu 
quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai đến các doanh nghiệp các Thông tư, văn 
bản của Bộ Công Thương liên quan đến xuất xứ hàng hoá và gian lận trong xuất 
xứ hàng hóa.

- Duy trì công tác tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hồ sơ cấp 
C/O cho doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời.

2.8 Trung tâm Xúc tiến thương mại
- Tiếp tục thu thập, xử lý, cung cấp tin bài về giá cả thị trường trên địa bàn 

tỉnh cung cấp cho Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương, Bộ 
Công Thương và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Xây dựng nội dung để phát hành Bản tin Kinh tế, Công nghiệp, Thương 
mại quý III/2021.

- Tiếp tục xây dựng phim phóng sự quảng bá và giới thiệu thương hiệu 
sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh trên kênh Youtube; phối hợp với đơn 
vị truyền thông xây dựng các phóng sự tuyên truyền, phổ biến về thương mại 
điện tử phát sóng trên Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

- Tham mưu với Lãnh đạo sở đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 
một số nội dung trong Chương trình XTTM năm 2021 để phù hợp với tình hình 
diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

- Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến trong Chương 
trình XTTM cho các đơn vị, doanh nghiệp; đào tạo nghiệp vụ thông tin, xúc tiến 
thương mại, thương mại điện tử cho cán bộ, viên chức Trung tâm.

- Duy trì hoạt động 05 phần mềm thuộc Đề án Phát triển thương mại điện 
tử quốc gia.

- Thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương 
mại; duy trì việc đăng tải các hoạt động thường xuyên của sở trên trang thông tin 
điện tử và nhất là các hoạt động phòng chống COVID. 

2.9 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
- Phối hợp với Phòng Quản lý công nghiệp và phòng chuyên môn Sở Tài 

chính khảo sát các doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ khuyến công địa phương, 
hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp trình Hội đồng thẩm định.
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- Hướng dẫn 02 đơn vị hoàn thiện hồ sơ mua sắm, lắp đặt máy móc thiết 
bị hỗ trợ bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đã được phê duyệt, chuẩn 
bị cho công tác nghiệm thu đề án.

- Phối hợp các phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã; các cơ 
sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ tham gia Đề án Bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh năm 2021.

- Chủ động nhiên cứu và đề xuất các nhiệm vụ về tư vấn điện, tư vấn phát 
triển năng lượng.

Trên đây là kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban Sở Công 
Thương thàng 9/2021. Yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc Sở tập trung chỉ 
đạo và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc sở;
- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hảo


