UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

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

Số: 2029 /KH-SCT

Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2021
KẾ HOẠCH
Công tác trọng tâm tháng 12 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm
2021; Chương trình số 14/CTr-SCT ngày 16/01/2021 của Sở Công Thương về công tác trọng tâm năm 2021; Kế hoạch số 1567/KH-SCT
ngày 05/10/2021 của Sở Công Thương về công tác trọng tâm quý IV năm 2021; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm
tháng 12 năm 2021 như sau:
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Nội dung công tác

Chỉ đạo

Chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch
năm 2022 của ngành Công Thương và các Ban chỉ đạo
do Sở Công Thương làm cơ quan thường trực.

Lãnh đạo
Sở

Phối hợp đề xuất các nội dung cam kết năm 2022 giữa
Tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tiếp tục phối hợp báo cáo tình hình phát triển công
nghiệp và cung cấp thông tin tài liệu phục vụ lập quy
hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050.
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.

Chủ trì
thực hiện
Văn phòng
Sở;
Tổ giúp việc
các BCĐ

Đơn vị phối hợp

Tiến độ
thực hiện

- Các Sở, ngành, đơn vị, địa
phương liên quan
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Trong tháng

Lãnh đạo
Sở

Văn phòng
Sở;
Các phòng,
đơn vị

- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn
phòng UBND tỉnh
- Các Sở, ngành liên quan
- UBND các huyện, thị xã,
thành phố
- Các nhà đầu tư

Tuần II-IV

Giám đốc
Sở

P.QLCN

- Sở Kế hoạch & Đầu tư
- Các phòng, đơn vị liên quan

Tuần IV

Lãnh đạo
Sở

Văn phòng
Sở

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

Tuần II- IV
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Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa
đổi, bổ sung Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày
25/9/2018 về quy chế phối hợp quản lý cụm công
nghiệp trên địa bàn và triển khai thực hiện (*).
Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các Đề án thuộc
Chương trình Khuyến công tỉnh và quốc gia trên địa bàn
tỉnh năm 2021.
Hoàn thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số
2142/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về
ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị
(PCI) giai đoạn 2021-2025.

- Sở Tư pháp
- UBND các huyện, thị xã, TP
Trong tháng
- Trung tâm Khuyến công và phát
triển Cụm công nghiệp các huyện
- Các Sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, TP.
Trong tháng
- Trung tâm KC &TVPTCN

PGĐ Thái
Thị Hồng
Minh

P.QLCN

PGĐ Thái
Thị Hồng
Minh

P.QLCN

Giám đốc
Sở

P.QLCN

- Sở Kế hoạch & Đầu tư
- Các phòng, đơn vị liên quan

Trong tháng

P.QLCN

- Các Sở ngành liên quan
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Tuần II
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Báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện Nghị quyết
02/NQ-CP của Chỉnh phủ năm 2021.

PGĐ Thái
Thị Hồng
Minh
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Tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án công
nghiệp, năng lượng tái tạo đã được phê duyệt quy hoạch;
Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư để triển khai
các dự án đảm bảo tiến độ (*).

Giám đốc;
PGĐ Thái
Thị Hồng
Minh

P.QLNL
P.QLCN
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Thực hiện, hoàn thành các gói thầu dự án điện nông
thôn theo kế hoạch vốn bố trí năm 2021.

Giám đốc
Sở

BQL Dự án
điện nông
thôn

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động
11 điện lực tại Điện lực Đông Hà, Điện lực Hải Lăng và
Điện lực Đakrông thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị.

Giám đốc
Sở

P.QLNL

- Công ty Điện lực Quảng Trị
- Thanh tra Sở

Trong tháng

Thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo cung ứng hàng
12 hoá thiết yếu và bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022.

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

- Các Sở, ngành, địa phương
- Các đơn vị liên quan

Trong tháng

- Các Bộ ngành Trung ương
- Các nhà đầu tư liên quan
- BQL KKT; Các Sở, ngành Trong tháng
liên quan
- UBND huyện Hải Lăng
- UBND các huyện có dự án
- Các Sở, ngành liên quan
Trong tháng
- Công ty Điện lực Quảng Trị
- Các nhà thầu tư vấn, thi công
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13 Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu,
hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc
Sở

Chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các đề án thuộc Chương
PGĐ
trình xúc tiến thương mại năm 2021; Đề xuất giải pháp về
14
Nguyễn
khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến
Hữu Hưng
xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau Covid-19 (*).

Tổ giúp việc
BCĐ 389

P.QLTM

Chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các đề án thuộc Kế hoạch
phát triển thương mại điện tử năm 2021.

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định về quy trình
16 chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ
trên địa bàn tỉnh

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM

Tham mưu ban hành Chiến lược phát triển thương mại đến
PGĐ
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Quảng Trị theo
17
Nguyễn
Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ
Hữu Hưng
tướng Chính phủ.

P.QLTM

PGĐ
Nguyễn
Hữu Hưng

P.QLTM
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Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển dịch vụ
18
logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 (*).

- Cục Quản lý thị trường
- Các ngành, lực lượng liên
quan
Trong tháng
- UBND các huyện, TP, thị xã
- Ban QL các chợ; Trung tâm
thương mại và các Siêu thị
- Các đơn vị, doanh nghiệp liên
quan
- Các Sở, ngành, địa phương
- Các đơn vị liên quan
- Cục XTTM, Bộ Công Thương
- VP UBND tỉnh
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
thương mại &Du lịch tỉnh
- P. KT/KT-HT các huyện, TX, TP
- Các Sở, ngành liên quan
- Các đơn vị liên quan
- UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
- Các Sở, ngành liên quan
- Các đơn vị liên quan
- UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
- Các Sở, ban, ngành, UBND
huyện Hướng Hóa, ĐaKrông
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
- Các đơn vị, lực lượng liên
quan

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng
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Tham mưu ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn
19 lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Giám đốc
Sở

P.QLTM

- VP UBND tỉnh
- Các Sở, ngành, lực lượng liên
quan
Trong tháng
- UBND các huyện, thị xã,
thành phố.

20 Tham mưu xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm
2022.

Giám đốc
Sở

Thanh tra
Sở

- Các ngành, đơn vị liên quan
- Phòng KT, KTHT các huyện
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Tổ chức thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ,
công chức, viên chức năm 2021.

Lãnh đạo
Sở

Văn phòng
Sở

Tiến hành nghiệm thu giải ngân các nguồn vốn (hành
22 chính ngân sách, quy hoạch, xây dựng cơ bản…).

Lãnh đạo
Sở

Kế toán
Sở

- BTC Tỉnh ủy
- Sở Nội vụ
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở
- Các phòng liên quan
- BQL Dự án điện nông thôn

Lãnh đạo
Sở

Văn phòng
Sở

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

Tuần I- III

Lãnh đạo
Sở

Văn phòng
Sở

- Sở Nội vụ
- Các phòng, đơn vị trực thuộc

Tuần II- IV
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Xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2022
23 của Sở; Tham gia xây dựng Chương trình công tác trọng
tâm của UBND tỉnh, Tỉnh ủy năm 2022.
Chuẩn bị hồ sơ và báo cáo chấm điểm mức độ hoàn
thành nhiệm vụ; Phối hợp cung cấp tài liệu kiểm chứng
24
đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở để
trình Hội đồng thẩm định.
Nơi nhận:
- PCT TT UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, (b/c);
- 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

Trước
15/12/2021
Trong tháng
Trước
15/12/2021
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