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Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Công Thƣơng 

 tại cuộc họp giao ban tháng 9/2019 vào ngày 05/9/2019 

  
 

Ngày 05/9/2019, đồng chí Ngô Văn Tổng - Giám đốc Sở Công Thương đã 

chủ trì cuộc họp giao ban tháng 9/2019. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh 

đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi nghe Phòng Kế hoạch Tài 

chính - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8/2019, kế hoạch 

nhiệm vụ công tác tháng 9/2019 và ý kiến tham gia các thành viên dự họp, Giám 

đốc Sở đã kết luận và chỉ đạo nhiệm vụ công tác trong tháng 9/2019 như sau: 

I. NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG THÁNG  9 NĂM 2019 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và 

định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Chương trình hành 

động số 17-CTr/TU ngày 27/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-

NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính 

sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

- Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư, 

nhất là đẩy mạnh hợp tác, thu hút đầu tư vào các ngành hàng có lợi thế như: 

năng lượng tái tạo, gỗ nội thất, may mặc, nông sản- thực phẩm sạch, chế biến 

thủy hải sản xuất khẩu, chế biến súc sản... Tập trung nâng cao chất lượng 

tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp để thúc đẩy SXCN, đặc biệt đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án mới như: 

Mở rộng Nhà máy sữa Vinamilk Quy Nhơn, Nhà máy Bia Quy Nhơn, các dự 

án điện mặt trời... Phối hợp tổ chức tốt chương trình đối thoại với doanh 

nghiệp năm 2019, tiếp tục theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để 

kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho 

SXKD, hỗ trợ thị trường.  

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển CN-

TTCN và Làng nghề giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung các nhiệm vụ năm 

2019 để hoàn thành 06 chương trình lớn của Kế hoạch. Nâng cao chất lượng quản 

lý, thực hiện các định hướng làm cơ sở cho phát triển công nghiệp, nhất là định 

hướng phát triển công nghiệp, phát triển CCN, phát triển làng nghề TTCN.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố rà soát, tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, 

quản lý đất đai, thu hút đầu tư tại các CCN trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh. 
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- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến công, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ 

phát triển làng nghề, khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, hợp tác xã, doanh 

nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng và tham gia xuất khẩu.  

- Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại theo Quy hoạch; 

vận động, đôn đốc các chủ đầu tư sớm triển khai, đưa vào sử dụng các dự án 

trung tâm thương mại và siêu thị đã được tỉnh phê duyệt; Khuyến khích các 

doanh nghiệp phát triển mạng lưới các siêu thị mini, cửa hàng tự chọn ở các khu 

công nghiệp, khu vực đông dân cư. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các 

rào cản trong xuất khẩu hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm, giảm 

hàng tồn kho.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh đa cấp, 

đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân. 

Đặc biệt, phối hợp các ngành trong việc chống dịch tả lợn Châu Phi; nắm bắt 

tình hình diễn biến thị trường đối với thịt heo và các sản phẩm thịt heo trên địa 

bàn tỉnh tại một số chợ, trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực 

hiện tốt công tác bình ổn giá và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”, đưa hàng Việt về nông thôn. 

- Triển khai công tác PCTT và TKCN của ngành Công Thương năm 2019. 

- Các phòng chuyên môn, ĐVTT Sở: (1) rà soát Chương trình công tác trọng 

tâm năm 2019 và các công việc đã giao theo kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện đúng 

thời gian, không để trễ hạn, quá hạn; tích cực viết tin, bài cho Bản tin Công 

Thương; chấp hành tốt giờ giấc làm việc theo Quy chế của cơ quan; (2) nắm bắt các 

kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi về Phòng KHTCTH 

để tổng hợp phục vụ buổi đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh và các doanh nghiệp 

nhân kỷ niệm 15 năm ngày doanh nhân Việt Nam. 

- CBCCVC thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 

về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

- Yêu cầu các phòng chuyên môn, ĐVTT Sở thường xuyên rà soát công 

việc vướng mắc, có liên quan đến các huyện, thị xã, thành phố các doanh nghiệp, 

hiệp hội, ngành hàng có liên quan đến ngành Công Thương để kịp thời đề xuất, 

báo cáo UBND tỉnh giải quyết. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 9/2019 

- Dự kiến chỉ số SXCN tháng 9/2019 tăng 9,5%;   

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tháng 9/2019 là  6.617 tỷ 

đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 18%; 

- KNXK tháng 9/2019 ước đạt 70 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ 

năm 2018; KNNK ước đạt 33 triệu USD, tăng 1,4% so cùng kỳ năm 2018. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng hợp 
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- Báo cáo: (1) tình hình hoạt động 9 tháng năm 2019; Nhiệm vụ và giải 

pháp chủ yếu Quý IV/2019 của ngành Công Thương; (2) kết quả thực hiện 

kiến nghị về kiểm toán nhà nước; (3) kết quả công tác chống buôn lậu gian 

lận thương mại và hàng giả tháng 9/2019. 

- Rà soát các nội dung trong phương án Phòng chống thiên tai của 

ngành Công Thương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

- Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

theo đề nghị của Sở Xây dựng. 

2. Phòng Quản lý Công nghiệp 

- Triển khai xây dựng các Đề án: (1) hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên 

kết ngành chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất chế biến trên địa bàn tỉnh Bình 

định giai đoạn 2020-2025; (2) Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án bố trí quỹ đất để hình thành phát 

triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung cho 

DN nhỏ và vừa tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025; và Đề án Cơ cấu lại 

ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định đến năm 2025 định hướng đến 

năm 2035. 

- Hướng dẫn phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn thành lập CCN Long Mỹ. 

- Xem xét, đề xuất bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN Bình Tân. 

- Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các chương trình đề án khuyến công 2019 

từ nguồn kinh phí địa phương năm 2019; Tiếp nhận Hồ sơ các Đề án Khuyến 

công 2020. Phối hợp Trung tâm Khuyến công và các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai các bước tiếp theo. 

- Đề xuất ý kiến: (1) thẩm định dự án Mở rộng Nhà máy sản xuất gạch 

không nung do công ty TNHH Khai thác đá và Xây dựng Ánh Sinh đăng ký 

đầu tư; (2) thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất 

chế biến lâm sản của Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát; (3) 

thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án SX gạch ngói của Cty 

TNHH Trọng Điểm (lần 2). 

3. Phòng Quản lý Thƣơng mại 

- Xây dựng Kế hoạch: (1) và trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức 

Đoàn công tác sang làm việc với tỉnh Champasak, CHDCND Lào; (2) triển 

khai các lớp tập huấn cho nông dân theo nhân rộng 02 mô hình tiêu thụ nông 

sản và cung ứng vật tư nông nghiệp. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng chợ ATVSTP tại chợ Tam 

Quan; Chuẩn bị nội dung làm việc với BQL Chợ Tam Quan.  
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 - Tiếp tục triển khai các nội dung Kế hoạch phát triển thương mại điện 

tử tỉnh Bình Định năm 2019. 

 - Tổ chức: (1) Hội nghị phổ biến tuyên truyền các cam kết quốc tế của 

Việt Nam liên quan đến dịch vụ Logistics; (2) họp Hội đồng thẩm định các 

Đề án xúc tiến thương mại của tỉnh theo quy định của Quy chế xây dựng, 

quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh. 

- Đôn đốc: (1) theo dõi và dự kiến các công tác chuẩn bị vận chuyển 

hàng hóa tham gia Đoàn công tác Xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc; (2) các đơn 

vị có liên quan, báo cáo kết quả tổ chức Hội chợ Công Thương Bình Định 

năm 2019 và đề xuất vị trí tổ chức Hội chợ trong thời gian tới. 

- Đề xuất hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng tiêu chí lựa chọn 

nhà đầu tư chợ trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp: (1) với các phòng có liên quan kiểm tra và đề xuất kiến nghị 

của Hiệp hội Khai thác và Chế biến đá Bình Định; (2) Trung tâm XTTM xem 

xét, đề xuất xây dựng các đề án XTTM năm 2020. 

- Rà soát phương án, chuẩn bị các điều kiện về cung ứng hàng hóa thiết 

yếu để ứng phó mùa bão lũ và cung ứng trong dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán. 

4. Phòng Quản lý Năng lƣợng 

- Báo cáo UBND tỉnh: (1) về thỏa thuận vị trí xây dựng TBA 220kV 

Nhơn Hội và đường dây 220kV đấu nối Phước An – Nhơn Hội; (2) về việc rà 

soát quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, công trình 

thủy điện trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch và kiểm tra việc đầu tư hệ thống lưới điện theo 

cam kết của HTX Ngọc An. 

- Kiểm tra việc đảm bảo điều kiện và cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 

- Làm việc với các dự án Năng lượng tái tạo về thời điểm đầu tư dự án. 

- Góp ý dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chuẩn bị nội dung và làm việc với các đơn vị có liên quan về Trạm 

biến áp Cảng Quy Nhơn. 

5. Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trƣờng 

 - Tham gia đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp 

Tết Trung thu năm 2019. 

 - Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, báo 

cáo đánh giá tổng hợp về tình hình sản xuất và bảo vệ môi trường tại các cụm 

công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh. 

 - Tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
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cho các doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến VLNCN trên địa bàn tỉnh. 

 6. Thanh tra Sở 

- Tham gia Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về VSATPP trong dịp Tết 

Trung thu năm 2019. 

- Tiếp tục tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận và giải quyết kịp thời dứt 

điểm các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 

7. Trung tâm Xúc tiến Thƣơng mại 

- Phối hợp các cơ quan liên quan: (1) tiếp tục chuẩn bị công tác hậu cần 

chuẩn bị tổ chức Đoàn công tác Xúc tiến Thương mại - Đầu tư tại Hoa Kỳ 2019 

đảm bảo đúng tiến độ và nội dung chương trình đã đề ra; (2) tiếp tục triển khai 

chương trình công tác xúc tiến thương mại năm 2019 đã được phê duyệt.  

- Hoàn thành dự thảo phương án tự chủ trình cơ quan có thẩm quyền 

quyết định phân loại đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2020-2022; Tổ chức 

thanh quyết toán kinh phí các chương trình đã thực hiện trong quý II/2019. 

- Đăng ký danh mục chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 trình 

Hội đồng thẩm định Chương trình XTTM xem xét phê duyệt. 

- Tiếp tục phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra tình hình tài chính của 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại (từ năm 2017- Quý I/2019) theo Quyết định 

số 63/QĐ-SCT ngày 21/5/2019 của Giám đốc Sở Công Thương. 

8. Trung tâm Khuyến công và Tƣ vấn phát triển công nghiệp 

- Tiếp tục phối hợp: (1) Hội đồng nghiệm thu các đề án khuyến công 

Sở Công Thương; Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã; các cơ 

sở CNNT tổ chức nghiệm thu cơ sở các đề án đã hoàn thành theo Hợp đồng 

ký kết. Đồng thời tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở CNNT triển 

khai thực hiện đề án, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký Sở Công Thương tổ chức 

nghiệm thu cơ sở; (2) Ban Quản lý CCN huyện Tây Sơn triển khai thực hiện 

đề án lập quy hoạch chi tiết CCN Bình Tân, thuộc chương trình KCQG năm 

2019; (3) Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố 

hướng dẫn các cơ sở CNNT đăng ký, lập đề án hỗ trợ kinh phí khuyến công 

năm 2020.  

- Tham dự Lễ công bố, tôn vinh, trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT 

tiêu biểu cấp quốc gia năm năm 2020. 

- Tổ chức: (1) tập huấn về chính sách và kỹ năng xây dựng đề án 

khuyến công cho các cơ sở CNNT và cán bộ làm công tác khuyến công 

Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; (2) 02 hội 

thảo tập huấn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. 

- Thực hiện: (1) thanh quyết toán hợp đồng tư vấn kiểm toán năng 

lượng cho 02 Công ty CP tập đoàn FLC và Công ty CP Xây dựng 47; (2) 
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nhiệm vụ giám sát “hạ tầng kỹ thuật khu vực phía bắc khu tái định cư tiểu dự 

án vệ sinh môi trường” theo hợp đồng đã ký kết. 

- Hoàn chỉnh dự thảo: Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án 

KCĐP gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

9. Văn phòng 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở: (1) Trình UBND tỉnh ban hành Quy định về 

chức năng nhiệm vụ của Sở Công Thương (thay thế Quyết định số 3501/QĐ-

UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh); (2) các công việc liên quan đến 

công tác tổ chức cán bộ; (3) báo cáo UBND tỉnh về việc hợp nhất Trung tâm 

XTTM và Trung tâm Khuyến công & TVPTCN. 

- Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2019 của Sở. 

- Phối hợp Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 

10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, 

công chức, viên chức Sở Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

giai đoạn 2019 – 2025. 

- Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2019. 

- Tổ chức kiểm tra chéo công tác cải cách hành chính, đánh giá nội bộ 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2018 và kiểm tra chéo 

việc thực hiện quy định, quy chế cơ quan năm 2019. 

- Rà soát, đề xuất mua sắm máy tính của các phòng thuộc Sở; hoàn 

thành việc ốp tole, chống thấm khu vực phía ngoài nhà làm việc của Văn 

phòng Sở. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Công Thương về một số 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2019, giao Văn phòng Sở thông báo đến 

các phòng, đơn vị trực thuộc biết để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng,  ĐVTT; 

- Lưu: KHTCTH. PTMH. 

 

 
TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG PT 

  

 

 

Võ Thị Thu Hà 

 


	number: 55
	day: 06
		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-09-09T17:11:36+0700
	Việt Nam
	Võ Thị Thu Hà<havtt@sct.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-09-10T07:05:54+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương<vp@sct.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-09-10T07:06:26+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương<vp@sct.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




