UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1705 /KH-SCT

Quảng Trị, ngày 09 tháng 11 năm 2020
KẾ HOẠCH
Công tác trọng tâm tháng 11 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020;
Chương trình số 2041/CTr-SCT ngày 31/12/2019 của Sở Công Thương về công tác trọng tâm năm 2020; Kế hoạch số 1508/KH-SCT ngày
07/10/2020 của Sở Công Thương về công tác trọng tâm quý IV năm 2020; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm tháng 11
năm 2020 như sau:
TT
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Nội dung công tác
Tiếp tục nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp, các dự án đầu tư chịu ảnh hưởng của dịch Covid
-19, tham mưu các giải pháp hỗ trợ theo Kế hoạch số
3398/KH-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh.
Tiếp tục thực hiện, hoàn thành và báo cáo đánh giá kiểm
điểm các nội dung Cam kết giữa Tập thể lãnh đạo và
Giám đốc Sở với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình
công tác trọng tâm năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy;
Đề xuất nội dung làm việc với Thường trực, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về những vấn đề lớn, nhiệm vụ có
tính chất chiến lược liên quan lĩnh vực quản lý ngành
Công thương cần Tỉnh ủy có chủ trương, lãnh đạo, chỉ
đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ đạo

Chủ trì
thực hiện

Lãnh đạo
Sở

P.QLCN
P.QLTM
P.QLNL

Lãnh
Sở

Lãnh
Sở

Đơn vị phối hợp

- Các Sở, ban ngành liên quan
- Các Doanh nghiệp liên quan Trong tháng
và các Nhà đầu tư liên quan.

- Văn phòng Tỉnh ủy
Văn phòng;
đạo
- Các Sở, ngành liên quan
Các phòng,
- UBND các huyện
đơn vị
- Các nhà đầu tư
đạo

Tiến độ
thực hiện

Văn phòng;
- Văn phòng Tỉnh ủy
Các phòng, - Các Sở, ngành liên quan
đơn vị

Tuần II-IV

Tuần II
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Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành; Tình
hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh theo yêu cầu
Tổ công tác Giám đốc Sở Công Thương; Đánh giá tình Lãnh đạo
hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm, Sở
Chương trình hành động UBND tỉnh, đề xuất các chỉ
tiêu kế hoạch năm 2021.
Đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh giao trên Hệ thống phần mềm theo dõi
nhiệm vụ của tỉnh; Chuẩn bị báo cáo phục vụ nội dung
kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khóa VII.
Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Thông báo kết
luận của Đoàn Thanh tra và Đoàn kiểm toán nhà nước.
Triển khai thực hiện Quyết định sửa đổi, bổ sung một số
nội dung Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày
30/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý
và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị (sau khi UBND tỉnh phê duyệt).
Hoàn thành Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh triển
khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương
trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 trình UBND tỉnh
ban hành.
Chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các Đề án
thuộc Chương trình Khuyến công tỉnh và quốc gia trên
địa bàn tỉnh năm 2020.
Hoàn thành trình Sở Tài chính thẩm định dự toán diễn
tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh.
Hoàn thành Dự thảo Chương trình Khuyến công tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 để trình UBND tỉnh phê
duyệt.

Lãnh đạo
Sở

Văn phòng
Sở

- Văn phòng UBND tỉnh
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Tuần IV

Văn phòng
Sở

- Văn phòng UBND tỉnh
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Tuần II- IV

Lãnh
Sở

đạo Các phòng - Thanh tra tỉnh
liên quan
- Đoàn kiểm toán nhà nước
- Văn phòng UBND tỉnh
- Các Sở ngành liên quan
PGĐ
Lê
P.QLCN
- Các Hội, đoàn thể liên quan
Tiến Dũng
- UBND các huyện, thị xã, TP
- Trung tâm KC &TVPTCN
PGĐ
Lê
P.QLCN
Tiến Dũng
PGĐ Lê
Tiến Dũng

P.QLCN

PGĐ
Lê
P.QLCN
Tiến Dũng
PGĐ
Lê
P.QLCN
Tiến Dũng

Trong tháng

Trong tháng

- Sở Tư pháp, Văn phòng
UBND tỉnh
Trong tháng
- Ban KTNS - HĐND tỉnh
- UBND các huyện, thị xã, TP
- Các Sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, TP.
Trong tháng
- Trung tâm KC &TVPTCN
- Sở Tài chính
Trong tháng
- Các Sở, ngành liên quan
- Các Sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, TP.
Trong tháng
- Trung tâm KC &TVPTCN
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Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác về
PGĐ
Lê
hoạt động khuyến công và tôn vinh sản phẩm CNNT
P.QLCN
Tiến Dũng
tiêu biểu năm 2020.
Tiếp tục theo dõi đôn đốc thực hiện đầu tư của các dự án Giám đốc;
P.QLNL
năng lượng, dự án công nghiệp trên địa bàn đã khởi PGĐ
Lê
P.QLCN
công dịp chào mừng 30 năm lập lại tỉnh.
Tiến Dũng
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3398/KH-UBND thực
hiện Nghị quyết số 84/2020/NQ-CP ngày 29/5/2020 về
Giám đốc; P.QLCN
các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng
các
Phó P.QLTM
mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn
Giám đốc
P.QLNL
đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối
cảnh đại dịch Covid-19.

- Các Sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, TP.
Trong tháng
- Trung tâm KC &TVPTCN
- Văn phòng Tỉnh ủy
- Văn phòng UBND tỉnh
Trong tháng
- Các Sở, ngành, địa phương
- Các nhà đầu tư
- Các Sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, TP
Trong tháng
- Các phòng liên quan

- UBND các huyện có dự án
BQL Dự án
Chỉ đạo, đôn đốc xử lý để đóng điện công trình đã hoàn PGĐ
Lê
- Các Sở, ngành liên quan
điện
nông
thành tại Tà Rụt, Triệu Sơn.
Tiến Dũng
- Công ty Điện lực Quảng Trị
thôn
- Các nhà thầu tư vấn, thi công
Tiếp tục hỗ trợ triển khai xây dựng Dự án TBA và
- Ban quản lý Dự án lưới điện
đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo, Dự án Cải tạo Giám đốc P.QLNL
miền Trung
đường dây 110kV Đông Hà – Lao Bảo đảm bảo tiến độ. Sở
- Các Sở ngành liên quan
Tiếp tục tham mưu đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng
PGĐ
trưởng ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh
- Các Sở, ngành và các địa
Nguyễn
P.QLTM
nhằm nâng cao tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ đạt
phương liên quan
Hữu Hưng
chỉ tiêu đề ra.
Đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng lợi thế
của các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
- Các Sở, ngành và các địa
PGĐ
(CPTPP, EVFTA) để xuất khẩu hàng hóa; Triển khai có
phương liên quan
Nguyễn
P.QLTM
hiệu quả Chương trình kích cầu nội địa “Người Việt
- P. KT/KT-HT các huyện, TP
Hữu Hưng
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các Chương trình
- Các đơn vị, DN liên quan
giảm giá, kích cầu tiêu dùng.

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng
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Đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu; Kế
hoạch dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường bảo đảm cung
cấp đủ số lượng, chất lượng các loại hàng hóa thiết yếu
cho người dân trên địa bàn trong giai đoạn phòng chống
dịch Covid-19 mới.
Triển khai thực hiện Kế hoạch 4157/KH-UBND ngày
11/9/2020 của UBND tỉnh về xây dựng điểm giới thiệu,
bán sản phẩm OCOP; Hỗ trợ, kết nối các sản phẩm
OCOP vào siêu thị, chuổi cửa hàng bán lẻ năm 2020.

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

Tổ chức lớp tập huấn thương mại điện tử và tiếp tục PGĐ
thực hiện hoàn thành các nội dung phát triển thương mại Nguyễn
điện tử năm 2020.
Hữu Hưng

P.QLTM

Thực hiện hoàn thành các Đề án xúc tiến thương mại
PGĐ
năm 2020 do Sở Công Thương chủ trì; Quản lý, giám
Nguyễn
sát việc triển khai thực hiện các Đề án xúc tiến thương
Hữu Hưng
mại của tỉnh năm 2020.

P.QLTM

Tiếp tục tham mưu xây dựng Chương trình phát triển
PGĐ
thương mại biên giới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021Nguyễn
2025; Chương trình Xúc tiến thương mại giai đoạn
Hữu Hưng
2021-2025.

P.QLTM

Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn
Văn Cường về xây dựng công trình lưới điện thuộc Dự Giám đốc
Sở
án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia.

Thanh tra
Sở

Tiếp tục lập đề xuất xây dựng danh mục văn bản quy
phạm pháp luật năm 2021.
Tiếp tục xây dựng dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo Nghị định số

Thanh tra
Sở
Văn phòng
Sở

Giám đốc
Sở
Giám đốc
Sở

- Các Sở, ngành và các địa
phương liên quan
Trong tháng
- P. KT/KT-HT các huyện, TP
- Các đơn vị, DN liên quan
- Các Sở, ngành và các địa
phương liên quan
- P. KT/KT-HT các huyện, TP
- Các đơn vị, DN liên quan
- Các Sở ngành liên quan.
- UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
- Các đơn vị liên quan.
- Cục XTTM, Bộ Công Thương
- VP UBND tỉnh
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
Thương mại &Du lịch
- P. KT/KT-HT các huyện, TP
- Văn phòng UBND tỉnh
- Các Sở, ngành liên quan.
- UBND các huyện, thị xã, TP
- Các tổ chức đoàn thể CT-XH
- BQL Dự án điện nông thôn;
UBND xã Thuận, Hướng Hóa
- Cty Điện lực Quảng Trị; Các
đơn vị liên quan
- Sở Tư pháp
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở
- Sở Nội vụ
- Tổ soạn thảo

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng
Trong tháng

5

2

2

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.
Tham mưu đề xuất nội dung Chương trình công tác năm
2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình công Lãnh đạo
tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh; Xây dựng Sở
Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở.
Giám đốc;
Chuẩn bị hồ sơ về báo cáo chấm điểm mức độ hoàn
PGĐ
thành nhiệm vụ; Đánh giá chỉ số cải cách hành chính
Nguyễn
năm 2020 của Sở để trình Hội đồng thẩm định.
Hữu Hưng
Tiếp tục thực hiện các hoạt động chuyển đổi hệ thống
PGĐ
quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO
Nguyễn
9001:2015 của Sở và ứng dụng phần mềm quản lý văn
Hữu Hưng
bản và hồ sơ công việc vào hoạt động cơ quan, đơn vị.
Tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức,
Lãnh đạo
viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày
Sở
13/8/2020 của Chính phủ.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc
- Văn phòng Tỉnh ủy
Văn phòng;
- Văn phòng UBND tỉnh
các phòng,
- Các Sở, ngành liên quan
đơn vị
- UBND các huyện
Văn phòng
Sở
Văn phòng
Sở
Văn phòng
Sở

- Sở Nội vụ
- Các phòng, đơn vị trực thuộc
- Sở Khoa học & Công nghệ
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở
- Bộ phận một cửa, văn thư
- Trung tâm tin học tỉnh
- BTC Tỉnh ủy
- Sở Nội vụ
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Tuần I- III

Tuần II- IV

Trong tháng

Trong tháng
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