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Bắc Kạn, ngày 21 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Công Thƣơng
tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2020
Ngày 20/4/2020, Sở Công Thương đã tiến hành họp giao ban để đánh giá
công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2020. Tại cuộc họp, sau khi
nghe các phòng, đơn vị thuộc sở báo cáo và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng
chí Hoàng Hà Bắc – Giám đốc sở có ý kiến như sau:
Trong thời gian tới yêu cầu các phòng, đơn vị cần nghiên cứu kỹ và góp ý
cụ thể có trách nhiệm với các dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án….có có nội
dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở thuộc các phòng, đơn vị
quản lý; Đơn vị trủ trì soạn thảo yêu cầu phòng, đơn vị liên quan góp ý, tổng hợp
ý kiến góp ý trước khi ban hành; giao văn phòng sở theo tổng hợp việc đóng góp
ý kiến của các phòng để làm cơ sở đánh giá mức độ thực hiện của ngưòi đứng đầu
phòng, đơn vị; một số nội dung cụ thể:
1. Văn phòng sở
- Tham mưu thực hiện phòng họp trực tuyến của Sở.
- Tham mưu tổ chức triển khai chuyển đổi áp dụng từ Hệ thống quản lý
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản
lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo chất
lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch số 129/KH-SCT ngày 27/3/2020;
- Tham mưu báo cáo Hội nghị điển hình tiên tiến, cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2011-2020, phối hợp phòng QLCN, QLTM xây dựng kịch bản
tăng trưởng năm 2020 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ;
- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu báo cáo vị trí việc làm
đảm bảo đúng tiến độ;
- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị theo dõi tổng hợp kết quả làm việc
tại nhà, báo cáo Ban giám đốc sau khi kết thúc đợt 2, 30/4/2020.
2. Phòng Quản lý thƣơng mại
- Tổ chức triển khai đề án phát triển thương mại điện tử Quốc gia năm
2020; tham mưu hướng xử lý 02 cửa hàng xăng dầu theo văn bản của Công an
tỉnh Bắc Kạn;
- Tham mưu xây dựng kịch bản tăng trưởng thương mại, dịch vụ năm
2020 theo 03 phương án: Thấp, Trung bình, cao.
- Chủ động tham mưu các nhiệm vụ được giao.
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3. Phòng An toàn - Năng lƣợng
- Chủ trì phối hợp cùng phòng Quản lý thương mại, Quản lý công nghiệp
tham mưu xây dựng Dự thảo đề cương và chi tiết bài soạn, Kế hoạch thực hiện
Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng
Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045”, Tham mưu dự thảo bài soạn, kế hoạch báo cáo Ban giám
đốc về đề cương trong ngày 21/4/2020 hoàn thành trước 26/4/2020;
- Chủ động tham mưu theo thẩm quyền hướng dẫn thực hiện giảm giá điện
cho khách hàng do anh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;
- Chủ động tham mưu các nhiệm vụ được giao.
4. Phòng Quản lý công nghiệp
- Tham mưu xây dựng kịch bản tăng trưởng công nghiệp năm 2020 theo
03 phương án: Thấp, Trung bình, cao;
- Tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị
quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 đảm bảo tiến độ;
- Chủ động tham mưu các nhiệm vụ được giao.
5. Thanh tra sở
- Chủ động phối hợp đơn vị liên quan trong thanh tra, kiểm tra việc chấp
hành quy định pháp luật theo Kế hoạch;
- Chủ trì phối hợp cùng các phòng, đơn vị rà soát văn bản quy phạm pháp
luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đảm bảo tiến độ;
- Duy trì tốt chế độ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại.
6. Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thƣơng mại
Tham mưu điều chỉnh kế hoạch xúc tiến thương mại nguồn địa phương
chưa thực hiện từ tháng 4 sang tháng 8 năm 2020 kết hợp với công bố sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hội nghị kết nối cung cầu.
Đối với các đề xuất của Tổ CSSP, đề nghị nghiên cứu kỹ và có văn bản cụ
thể báo cáo giám đốc xem xét giải quyết.
Với các nội dung trên, yêu cầu Lãnh đạo các phòng, Thủ trưởng đơn vị
thuộc Sở và các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Văn
phòng sở theo dõi, đôn đốc và thường xuyên báo cáo Ban Giám đốc sở về tình
hình, tiến độ./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

Gửi bản điện tử:
- Các phòng, đơn vị thuộc sở (t/h);
- Ban Giám đốc sở (Chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP.
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