UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

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

Số: 154 /KH-SCT

Quảng Trị, ngày 28 tháng 01 năm 2022
KẾ HOẠCH
Công tác trọng tâm Quý I năm 2022

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 và Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh
về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 175-KL/TU ngày 06/12/2021 của Tỉnh ủy; Chương trình số 27-CTr/TU
ngày 12/01/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 149/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Chương trình số 98/CTr-SCT ngày 19/01/2022 của Sở công Thương về ban hành Chương trình công tác trọng tâm
năm 2022; Sở Công Thương Quảng Trị xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm quý I năm 2022, như sau:

1

Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và
triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của ngành Công
Thương.

Lãnh đạo
Sở

Văn phòng
Sở

2

Chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị cán bộ công
chức năm 2022.

Lãnh đạo
Sở

- Văn phòng
- BCH Công
đoàn CQ Sở

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở
- Phòng KT, KT-HT các huyện,
thị xã, thành phố
- Các Doanh nghiệp thuộc ngành
- Các phòng chuyên môn thuộc
Sở
- Ban Thanh tra nhân dân

Lãnh đạo
Sở

Tổ giúp việc
các BCĐ

- Văn phòng UBND tỉnh
- Các cơ quan thành viên BCĐ

Tháng 2

Lãnh đạo
Sở

Văn phòng
Sở

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Sở Nội vụ

Tháng 1

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

- Ban Chỉ đạo Liên ngành vệ
sinh an toàn thực phẩm tỉnh
- Cục Quản lý thị trường tỉnh

Tháng 1

3

4

5

Đơn vị phối hợp

Tiến độ
thực hiện

Nội dung công tác

Tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm
vụ năm 2022 của các Ban chỉ đạo do Sở làm cơ quan
thường trực (BCĐ 389, BCĐ bảo vệ an toàn lưới điện
cao áp, Ban HNQT về kinh tế).
Hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên
chức thuộc thẩm quyền của Sở và cán bộ diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Tham gia Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác
bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần
và mùa Lễ hội Xuân năm 2022.

Chỉ đạo

Chủ trì
thực hiện

TT

Tháng 1

Tháng 1

2
TT

Nội dung công tác

Chỉ đạo

Chủ trì
thực hiện

Đơn vị phối hợp

Tiến độ
thực hiện

- Các ngành, lực lượng

6

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung
cam kết giữa Tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; đôn đốc triển khai thực
hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
trên Hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ của tỉnh

Lãnh đạo
Sở

Các phòng
chuyên môn

7

Tham mưu chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu,
hàng giả và gian lận thương mại trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Giám đốc
Sở

Tổ giúp việc
BCĐ 389

8

Thực hiện công tác đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa,
bình ổn thị trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022.

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

Văn phòng
Sở

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

Tháng 1
và trước
03/2/2022

PGĐ Thái
Thị Hồng
Minh

Văn phòng
Sở

- Sở Nội vụ; Sở Tư pháp
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Tháng 1, 2

Tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm
2022 lành mạnh, văn minh, an toàn, thiết thực. đảm bảo
9
công tác phòng chống dịch Covid-19; Thực hiện chế độ
báo cáo tình hình trước, trong và sau dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022 theo yêu cầu UBND tỉnh.
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; Kế
hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch nâng cao
10 hiệu quả quản trị hành chính công năm 2022; kế hoạch
ứng dụng công nghệ thông tin của Sở năm 2022 và triển
khai thực hiện.

- Bộ Công Thương
- VP Tỉnh ủy; VP UBND tỉnh
- Các Sở, ngành liên quan
Tháng 1, 2
- UBND các huyện, thị xã. TP
- Các nhà đầu tư
- Cục Quản lý thị trường tỉnh
- Các ngành, lực lượng liên
Tháng 1, 2
quan
- UBND các huyện, TP
- UBND các huyện, thị, thành
phố
- Ban QL các chợ; Trung tâm Tháng 1, 2
thương mại và các Siêu thị
- Các doanh nghiệp liên quan

3
TT

Nội dung công tác

Chỉ đạo

Phối hợp ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện
Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 đối với hoạt PGĐ Thái
11
Thị Hồng
động cung ứng thủ tục hành chính mức độ cao (mức độ 3,
Minh
mức độ 4).
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ quan Sở và
Lãnh đạo
12 đơn vị trực thuộc; Đề xuất các quy định Hệ thống chế độ
Sở
thông tin báo cáo định kỳ báo cáo chỉ đạo, điều hành.
Phối hợp với ngành Điện thực hiện công tác vận hành,
Giám đốc
cung ứng điện an toàn, liên tục bảo đảm nhu cầu sản
Sở; PGĐ
13 xuất, sinh hoạt; an toàn phòng chống cháy nổ trên địa
Thái Thị
bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm
Hồng Minh
2022.
Tập trung nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp, các dự án đầu tư chịu ảnh hưởng của dịch Covid Lãnh đạo
14
-19, tham mưu các giải pháp hỗ trợ theo kế hoạch chỉ
Sở
đạo của UBND tỉnh.
Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái Giám đốc
15
đất năm 2022”.
Sở
Triển khai hỗ trợ nhà đầu tư các dự án điện gió đã được
quy hoạch tiếp tục hoàn thiện thủ tục, triển khai thực
hiện dự án. Phối hợp với các ngành và địa phương liên
16 quan hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các dự án điện
gió đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào
Quy hoạch phát triển điện lực, đưa vào vận hành, phát
điện thương mại.
Tham mưu lập quy hoạch và phát triển các cơ sở công
17 nghiệp, logistisc dọc Quốc lộ 15D, Quốc lộ 49 nối cửa
khẩu quốc tế Lalay với Cảng biển Mỹ Thủy

Giám đốc
Sở

Giám đốc
Sở

Chủ trì
thực hiện

Đơn vị phối hợp

Tiến độ
thực hiện

Văn phòng
Sở

- Trung tâm PVHCN tỉnh
- Sở Nội vụ
- Các phòng thuộc Sở

Tháng 1, 2

Các phòng,
đơn vị trực
thuộc

- Sở Nội vụ
- Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 1, 2

P.QLNL
P.QLCN

- Công ty Điện lực Quảng Trị;
Truyền tải điện Quảng Trị và
các đơn vị hoạt động điện lực
- Các ngành liên quan
- UBND các huyện, thị xã, TP

Tháng 1, 2

P.QLCN
P.QLTM
P.QLNL

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

Trong quý

P.QLNL

- Các Sở ngành liên quan
- Công ty Điện lực Quảng Trị

Trước
26/3/2022

P.QLNL

- UBND các huyện
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh
- Các nhà đầu tư liên quan

Cả quý

P.QLCN

- Các Sở ngành liên quan
- UBND các huyện, thị xã, TP
- Các phòng thuộc Sở

Cả quý

4
TT

Nội dung công tác

Chỉ đạo

Chủ trì
thực hiện

Đơn vị phối hợp

Tiến độ
thực hiện
Cả quý

Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ Dự án nhà máy bia
18 quốc tế TTC - Cam Lộ đi vào hoạt động trong năm
2022.
Đề xuất các nội dung thuộc ngành Công Thương để tích
19 hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050.
Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
20 trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (đối
với chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp) năm 2022.
Triển khai thực hiện chương trình khuyến công tỉnh và
quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022; tổ chức Bình chọn
21
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh lần thứ 6
năm 2022.

PGĐ Thái
Thị Hồng
Minh

P.QLCN

- UBND huyện Cam Lộ
- Các đơn vị, doanh nghiệp liên
quan

Giám đốc
Sở

P.QLCN
P.QLTM
P.QLNL

- Sở Kế hoạch &Đầu tư
- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

Cả quý

P.QLCN

- Các Sở, ban, ngành
- UBND cấp huyện liên quan
- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh

Cả quý

PGĐ Thái
Thị Hồng
Minh

P.QLCN

- Các Sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, TP.
- Trung tâm KC &TVPTCN

Cả quý

Triển khai Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc
gia tỉnh Quảng Trị theo kế hoạch vốn bố trí năm 2022.

Giám đốc
Sở

Ban Quản lý
dự án điện

- Các Sở, ngành, địa phương
liên quan
- Đơn vị tư vấn, thi công.

Cả quý

P.QLNL

- Các Bộ ngành Trung ương
- Các nhà đầu tư liên quan
- BQL KKT; Các Sở, ngành
liên quan
- UBND huyện Hải Lăng

Cả quý

P.QLTM

- Sở Công Thương các tỉnh, TP
- Phòng KT-HT, KT các huyện,
thị, thành phố
- Các doanh nghiệp, đơn vị

Cả quý

22

Tiếp tục hỗ trợ thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng nhà
máy nhiệt điện Quảng Trị 1 công suất 1.320MW và Nhà
máy điện khí công suất 340MW trong Khu kinh tế Đông
23
Nam Quảng Trị; Hỗ trợ Tập đoàn T&T và các Liên
doanh của Hàn Quốc triển khai thủ tục đầu tư nhà máy
điện khí LNG Hải Lăng 1.500 MW.
Tập trung chỉ đạo xây dựng các sản phẩm địa phương
mang thương hiệu quốc gia; Tổ chức hoạt động kết nối
24 giao thương, xuất khẩu hàng hóa; liên kết, hợp tác tìm
kiếm thị trường để tiêu thụ, chỉ dẫn địa lý cho một số
sản phẩm chủ lực.

PGĐ Thái
Thị Hồng
Minh

Giám đốc
Sở

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

5
TT

Nội dung công tác

Chỉ đạo

Chủ trì
thực hiện

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch
25
phát triển thương mại điện tử của tỉnh năm 2022.

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

Tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện
26 Kế hoạch công tác bảo vệ người tiêu dùng của tỉnh năm
2022.

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận
27 động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
của ngành Công Thương năm 2022.

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

Tham mưu các giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại
28 biên giới, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại biên
giới Việt Nam - Lào.

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

Phối hợp kết nối đưa các sản phẩm OCOP của tỉnh lên
29 sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và quốc tế
tương đương sản phẩm theo tiêu chuẩn 4 sao.

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

Đơn vị phối hợp
- Văn phòng UBND tỉnh
- Các Sở, ngành liên quan.
- UBND các huyện, thị xã, thành
phố.
- Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.
- Các Sở, ngành liên quan
- UBND các huyện, thị xã,
thành phố
- Hội tiêu chuẩn và bảo vệ
người tiêu dùng tỉnh
- Ủy ban MTTQVN tỉnh
- Các Sở ngành, địa phương liên
quan
- Phòng KT-HT, KT các huyện,
thị, thành phố
- BQL các chợ, trung tâm, siêu
thị
- Các đơn vị, doanh nghiệp
- Các Sở ngành liên quan.
- UBND huyện Hướng Hóa
- Các đơn vị, lực lượng liên quan.
- Văn phòng UBND tỉnh
- Các Sở, ngành liên quan.
- UBND các huyện, thị xã, thành
phố.
- Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

Tiến độ
thực hiện

Cả quý

Cả quý

Cả quý

Cả quý

Cả quý

6

Giám đốc
Sở

Chủ trì
thực hiện
Thanh tra
Sở

- Thanh tra tỉnh
- Các phòng thuộc Sở

Tháng 2

Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm
vụ công tác pháp chế năm 2022 của Sở Công Thương.

Giám đốc
Sở

Thanh tra
Sở

- Sở Tư pháp
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Cả quý

Tham mưu giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại,
32 tố cáo của của công dân (nếu có).

Giám đốc
Sở

Thanh tra
Sở

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Cả quý
(Năm
2022)

Xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ Tổ công tác của
33 Giám đốc Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh
giao năm 2022.

Lãnh đạo
Sở

Văn phòng
Sở

- Văn phòng UBND tỉnh

PGĐ Thái
Thị Hồng
Minh
Lãnh đạo
Sở

TT

Nội dung công tác

Chỉ đạo

30

Xây dựng và triển khai Kế hoạch Phòng, chống tham
nhũng năm 2022.

31

34
35

Xây dựng Kế hoạch và thực hiện các hoạt động chuyển
đổi hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2015 của Sở.
Tập trung hoàn thành giải ngân các nguồn vốn năm 2021
(hành chính ngân sách, quy hoạch, xây dựng cơ bản…).

Đơn vị phối hợp

Tiến độ
thực hiện

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Tháng 1, 2

Văn phòng
Sở

- Sở Khoa học & Công nghệ
- Các phòng thuộc Sở
- Bộ phận một cửa, Văn thư

Cả quý

Kế toán
Sở

- Các phòng liên quan
- BQL Dự án điện nông thôn

Cả quý

Trên đây là những nội dung công tác trọng tâm của Sở Công Thương quý I năm 2022, trong quá trình thực hiện nếu có nhiệm vụ đột xuất Bộ Công
Thương, UBND tỉnh giao sẽ có sự bổ sung, điều chỉnh phù hợp./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hưng

