
Chỉ đạo chung
Chỉ đạo triển khai, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện
Thực hiện Phối hợp

Thực hiện  

hoàn thành

Thông qua 

tập thể lãnh 

đạo Sở

Trình UBND 

tỉnh

I Công tác cải cách hành chính

1

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ

quan và cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra,

giám sát thực hiện chỉ đạo của cấp trên, mọi thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ

đạo, quản lý điều hành phải có người chịu trách nhiệm; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện

công tác cải cách thủ tục hành chính, quyết tâm cải thiện các Chỉ số PCI, Par Index theo Chỉ thị

số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

2
Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 4890/KH-UBND ngày 22/12/2021

của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của tỉnh 
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

3
Đăng ký và thực hiện đầy đủ Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác

cải cách hành chính năm 2022.
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

4
Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích tại đơn vị

Văn phòng Sở và 

các phòng chuyên 

môn thuộc Sở

Cả năm

5
Thực hiện Quy chế trả lời ý kiến của tổ chức, cá nhân trên họp thư "Hỏi - Đáp" của cơ quan, đơn

vị
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

6

Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm

2021 của tỉnh và chỉ số cải cách hành chính của cơ quan được cấp có thẩm quyền công bố thuộc

trách nhiệm của ngành và báo cáo kết quả khắc phục.

Văn phòng Sở và 

các phòng chuyên 

môn thuộc Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Tháng 11

7

Đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời gian quy định.

Công khai đầy đủ tất cả các dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Sở. Đẩy

mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao tỉ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

mức độ 3, mức độ 4 phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 50%. 

Văn phòng Sở và 

các phòng chuyên 

môn thuộc Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

8
Trang Thông tin điện tử công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-

CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

9

Thực hiện ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; ký

số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định số 3485/QĐ-UBND

ngày 07/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên “Phần mềm quản lý công việc được

giao của tỉnh”

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

II

1

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên lĩnh vực Công Thương theo Nghị định số

60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Tháng 9 Tháng 9 Tháng 9

2

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức

thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi

trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phòng Quản lý 

công nghiệp

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Tháng 7 Tháng 7 Tháng 9

3

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ 

trợ và mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.(Sau khi 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 

về phát triển công nghiệp hỗ trợ).

Phòng Quản lý 

công nghiệp

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Tháng 9 Tháng 9 Tháng 9

4

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về Chương trình hỗ 

trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do ngân sách địa phương đảm bảo (Thông qua 

HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2022).

Phòng Quản lý 

công nghiệp

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Tháng 9 Tháng 9 Tháng 9

5

Tham mưu UBND tỉnh đôn đốc các Bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ

điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan

theo Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013. 

Phòng Quản lý 

công nghiệp

Các sở ngành, địa 

phương
Cả năm Cả năm Cả năm

6

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các bộ,

ngành Trung ương có liên quan sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục

bộ Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan và khu vực dự trữ

quặng titan.

Phòng Quản lý 

công nghiệp
Sở TN&MT Cả năm Cả năm Cả năm

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Lãnh đạo Sở

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực văn phòng

Công tác quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách ngành Công Thương

Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo công văn số       /SCT-VP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Sở Công Thương)

Số 

TT
NỘI DUNG

Lãnh đạo Sở Phòng, Đơn vị Thời gian

Lãnh đạo Sở

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

1



Chỉ đạo chung
Chỉ đạo triển khai, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện
Thực hiện Phối hợp

Thực hiện  

hoàn thành

Thông qua 

tập thể lãnh 

đạo Sở

Trình UBND 

tỉnh

Số 

TT
NỘI DUNG

Lãnh đạo Sở Phòng, Đơn vị Thời gian

7

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện các

công tác liên quan (như: thỏa thuận vị trí, hướng tuyến các dự án, công trình điện; đăng ký, cập

nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;….) để

phát triển các dự án, công trình nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh có trong Quy hoạch phát

triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (sau khi Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt quy hoạch).

Phòng Quản lý 

năng lượng

Các sở ngành, địa 

phương
Cả năm Cả năm Cả năm

8

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành và địa phương liên quan đề xuất quy

hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics trong Phương án phát triển kết cấu hạ tầng thương mại

tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở tích hợp Quy hoạch tỉnh

Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch liên quan khác để kêu

gọi nhà đầu tư thành lập Trung tâm logistics phục vụ nhu cầu lưu thông và phân phối hàng hóa

cho sản xuất, tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng mục tiêu “Lồng

ghép xây dựng và triển khai thực hiện việc phát triển hệ thống dịch vụ logistics trên cơ sở phát

huy tốt vai trò của Cảng Quốc tế Vĩnh Tân vào phương án phát triển kết cấu hạ tầng thương mại

trên địa bàn tỉnh tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm

2050”.

Giám đốc
Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Phòng Quản lý 

Thương mại

Các sở ngành, địa 

phương
Cả năm Cả năm Cả năm

9
Tham mưu Ủy ban nhân dân tinh ban hành Quyết định “Quy định Giá dịch vụ sử dụng diện tích 

bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh”

Phòng Quản lý 

thương mại

Các sở ngành, địa 

phương
Tháng 9 Tháng 9 Tháng 9

III Công tác tổng hợp, hợp tác, liên kết, nông thôn mới

1

Triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ UBND tỉnh, Bộ Công Thương giao cho ngành trong

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí 4 về Điện nông thôn,

tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng nông thôn và địa bàn phụ trách huyện Hàm Thuận Nam.

Văn phòng Sở

Các phòng: 

QLTM, QLNL; 

Các sở ngành, địa 

phương

Cả năm

2

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc triển khai các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh về những

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh,

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2022.

Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

3

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại nội địa, thực hiện tốt các chương trình hợp tác, liên kết

giữa tỉnh Bình Thuận với các tỉnh, thành, vùng, khu vực để hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương

hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, kênh phân phối nhằm phát triển thị trường tiêu

thụ sản phẩm. Trong đó, tập trung thực hiện các chương trình, hoạt động sau:

Giám đốc
Phó Giám đốc 

phụ trách lĩnh vực 
Văn phòng Sở

Sở Công Thương 

các tỉnh, thành 

phố, hiệp hội, 

doanh nghiệp

Cả năm

-
Hội nghị Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Duyên

hải Nam Trung bộ tại tỉnh Khánh Hòa.
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở, hiệp hội, 

doanh nghiệp

Tháng 8 

(Theo đề 

nghị của 

UBND Tp 

Hồ Chí 

Minh)

- Chuỗi sự kiện hợp tác ngành Công Thương khu vực phía Nam năm 2022. Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị; 

hiệp hội, doanh 

nghiệp

Tháng 10 

- Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành năm 2022.
Phòng Quản lý 

thương mại

Các hiệp hội, 

doanh nghiệp

Theo đề xuất 

của Sở Công 

Thương Tp. 

HCM

IV Công tác tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư

1

Tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển công nghiệp bảo

quản sau thu hoạch, phát triển công nghiệp chế biến theo hướng tăng sản phẩm có hàm lượng

khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao, nhất là chế biến nông - lâm - thủy sản và các sản

phẩm lợi thế của tỉnh. 

- Triển khai đến các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm lợi thế trên địa bàn tỉnh về chính sách

khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương để doanh nghiệp biết, đăng ký thực hiện nhằm

nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hàm lượng khoa học, công nghệ, đáp ứng thị trường tiêu thụ

trong và ngoài nước. Đồng thời phối hợp các ngành xúc tiến kêu gọi đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó

khăn, vướng mắc đối với các dự án sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch các sản phẩm lợi

thế của tỉnh.

Phòng Quản lý 

công nghiệp

Các sở, ngành, địa 

phương, doanh 

nghiệp

Cả năm

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực văn phòng

Giám đốc

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực văn phòng

2



Chỉ đạo chung
Chỉ đạo triển khai, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện
Thực hiện Phối hợp

Thực hiện  

hoàn thành

Thông qua 

tập thể lãnh 

đạo Sở

Trình UBND 

tỉnh

Số 

TT
NỘI DUNG

Lãnh đạo Sở Phòng, Đơn vị Thời gian

2

Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp: Sông Bình, Nghĩa 

Hòa, Đông Hà, Nam Hà, Nam Hà 2, Nam Hà 3, Tân Bình 1, Nghị Đức để thu hút các dự án đầu 

tư thứ cấp

Phòng Quản lý 

công nghiệp

Các sở, ngành, địa 

phương, doanh 

nghiệp

Cả năm

3

Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp năng

lượng, nhất là năng lượng điện mặt trời, điện gió. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các

công trình, dự án điện đang triển khai, trong đó tập trung hỗ trợ hoàn thành thi công xây dựng 01

nhà máy điện gió trong năm 2022.

Phòng Quản lý 

năng lượng

Các sở, ngành, địa 

phương, doanh 

nghiệp

Cả năm

4

Phối hợp, hỗ trợ ngành điện và các chủ đầu tư triển khai thực hiện các công trình lưới điện truyền

tải và lưới điện trung hạ thế để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, giải phóng công suất

các dự án điện mặt trời, điện gió trên địa bàn tỉnh.

Phòng Quản lý 

năng lượng

Tổng công ty Điện 

lực miền Nam, 

Công ty Điện lực 

Bình Thuận, các 

địa phương

Cả năm

5
Định kỳ tiếp xúc, làm việc với các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 

xuất khẩu, đầu tư cụm công nghiệp để trực tiếp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.
Giám đốc

Phó Giám đốc 

phụ trách lĩnh vực

Các phòng: 

QLCN, QLNL, 

QLTM

Cục Thống kê, các 

hiệp hội, doanh 

nghiệp

Cả năm

6

Cập nhật cơ chế, chính sách, danh mục, lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư lên Trang thông tin điện

tử của Sở để nhà đầu tư lựa chọn; triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng ưu tiên,

khuyến khích các nhà đầu tư có nguồn lực mạnh, đầu tư các dự án có đóng góp lớn trong phát

triển ngành.

Các phòng: VP Sở,  

QLCN, QLTM, 

QLNL

Các sở ngành, địa 

phương, doanh 

nghiệp

Cả năm

V Trên lĩnh vực công nghiệp, khuyến công

1
Kêu gọi thu hút các dự án công nghiệp phụ trợ cho ngành năng lượng, các dự án sản xuất các

thiết bị điện, linh kiện điện tử, lắp ráp máy móc, ô tô, xe máy,... 
Giám đốc

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực công nghiệp

Phòng Quản lý 

công nghiệp

Phòng Quản lý 

năng lượng; Các sở 

ngành, địa phương, 

hiệp hội và doanh 

nghiệp

Cả năm

2

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, chiết nạp khí dầu 

mỏ hóa lỏng, hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản thuộc trách nhiệm của Sở 

Công Thương.

Giám đốc
Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực công nghiệp

Phòng Quản lý 

công nghiệp

Các sở ngành, địa 

phương, doanh 

nghiệp

Cả năm

3
Thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch các đề án chương trình khuyến công Quốc gia và địa 

phương được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại

Các sở ngành, địa 

phương, doanh 

nghiệp liên quan

Cả năm

VI Trên lĩnh vực năng lượng

1
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện việc tiết giảm, tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh;

sản lượng tiết giảm, tiết kiệm năm 2022 đạt 45 triệu kWh.

Phòng Quản lý 

năng lượng

Các sở ngành, địa 

phương; Công ty 

Điện lực tỉnh

Cả năm

2
Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn 

tỉnh; nhất là tại các thời điểm bão, lũ xảy ra.

Phòng Quản lý 

năng lượng
Các doanh nghiệp Cả năm

3
Theo dõi, giám sát, bảo đảm việc cung ứng điện cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng, nhất là tại 

các thời điểm lễ, Tết.

Phòng Quản lý 

năng lượng

Công ty Điện lực 

Bình Thuận, các 

địa phương

Cả năm

VII Công tác đẩy mạnh xuất khẩu, Hội nhập quốc tế, xúc tiến thương mại

1 Triển khai chương trình công tác xuất khẩu hàng hóa của tỉnh năm 2022.
Phòng Quản lý 

Thương mại

Các sở ngành, địa 

phương, doanh 

nghiệp liên quan

Cả năm

2

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm; hướng

dẫn, hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, kết nối, mở rộng thị trường, tiếp cận

các thông tin liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa sang các thị trường nước ngoài. Phối hợp hỗ

trợ giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh

tranh để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm hàng hóa, nhất là thanh long, cao su, hải sản chế biến. 

Phòng Quản lý 

Thương mại
Các hiệp hội, DN Cả năm

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Lãnh đạo Sở

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Giám đốc

3



Chỉ đạo chung
Chỉ đạo triển khai, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện
Thực hiện Phối hợp

Thực hiện  

hoàn thành

Thông qua 

tập thể lãnh 

đạo Sở

Trình UBND 

tỉnh

Số 

TT
NỘI DUNG

Lãnh đạo Sở Phòng, Đơn vị Thời gian

3

Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường, củng cố và khai thác có

hiệu quả các thị trường xuất khẩu truyền thống, khai thác các thị trường xuất khẩu trọng điểm

nhằm giải quyết tốt đầu ra cho sản phẩm. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc

tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, có

lợi thế của tỉnh.

Phòng Quản lý 

Thương mại

Các hiệp hội, 

doanh nghiệp
Cả năm

4

Tuyên truyền, triển khai các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

tận dụng cơ hội, thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để đa dạng hóa thị trường và

mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh.

Phòng Quản lý 

Thương mại

Phòng QLTM, Các 

sở ngành, địa 

phương, hiệp hội 

doanh nghiệp liên 

quan

Cả năm

5

Triển khai có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, giải quyết tốt đầu ra cho sản phẩm hàng

hóa địa phương; Hoàn thành 100% Chương trình xúc tiến thương mại năm 2022 được Bộ Công

Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại

Các sở ngành, địa 

phương, doanh 

nghiệp

Cả năm

Triển khai Kế hoạch phát triển và tiêu thụ thanh long tại thị trường nước ngoài

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại

Phòng QLTM, Các 

sở ngành, địa 

phương, doanh 

nghiệp

Tháng 11

VIII Phát triển thương mại nội địa, an toàn vệ sinh thực phẩm

1
Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở kinh doanh, siêu thị, trung tâm

thương mại, cửa hàng tiện ích, tiện lợi, chợ trên địa bàn tỉnh.

Phòng Quản lý 

thương mại

Các sở ngành, địa 

phương
Cả năm

2

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ

sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, giảm tối đa các nguy cơ nhiễm

bẩn, ngộ độc thực phẩm. 

Phòng Quản lý 

thương mại

Các sở ngành, địa 

phương
Cả năm

3

Tuyên truyền, vận động các tập đoàn, công ty có nguồn lực, nhu cầu vào đầu tư các loại hình bán

buôn, bán lẻ hiện đại. Phối hợp tổ chức tốt các kênh phân phối vật tư, hàng tiêu dùng, các chương

trình bình ổn giá, tạo điều kiện phát triển thương mại ở khu vực miền núi, hải đảo. Triển khai

cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Phòng Quản lý 

thương mại

Các sở ngành, địa 

phương
Cả năm

4 Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2022 thuộc lĩnh vực Công Thương 
Phòng Quản lý 

thương mại

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

5

Triển khai: Kế hoạch phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch

cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và công tác bảo vệ người tiêu

dùng.

Phòng Quản lý 

thương mại

Các sở ngành, địa 

phương, doanh 

nghiệp

Cả năm

IX Công tác thanh tra

1 Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp đối với 13 đơn vị. Thanh tra Sở

Phòng QLCN; 

Công an tỉnh; 

Phòng KT, KTHT 

các huyện, TX, TP

Tháng 7 

2 Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý đối với 10 đơn vị. Thanh tra Sở

Phòng QLTM; Cục 

QLTT;  Phòng KT, 

KTHT các huyện, 

TX, TP

Tháng 9

3 Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hóa chất đối với 03 đơn vị. Thanh tra Sở

Phòng QLCN; 

Công an tỉnh; 

Phòng KT, KTHT 

các huyện, TX, TP

Tháng 10 

4 Thanh tra chuyên ngành về khí dầu mỏ hóa lỏng thuộc phạm vi quản lý đối với 05 đơn vị. Thanh tra Sở

Phòng QLCN; 

Công an tỉnh; BQL 

các KCN; phòng 

KT, KTHT các 

huyện, TX, TP

Tháng 11

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thanh tra

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thanh tra

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thanh tra

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thanh tra

Phó Giám đốc 

phụ trách lĩnh vực

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực thương mại

4



Chỉ đạo chung
Chỉ đạo triển khai, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện
Thực hiện Phối hợp

Thực hiện  

hoàn thành

Thông qua 

tập thể lãnh 

đạo Sở

Trình UBND 

tỉnh

Số 

TT
NỘI DUNG

Lãnh đạo Sở Phòng, Đơn vị Thời gian

5
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Thực hiện

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác pháp chê 
Giám đốc

Phó Giám đốc 

phụ trách lĩnh vực
Thanh tra Sở Văn phòng Sở Cả năm

X Công tác Văn phòng, Công nghệ thông tin, ISO

1 Triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Giám đốc
Phó Giám đốc 

phụ trách lĩnh vực
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Tháng 8

2 Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trên lĩnh vực Công Thương. Giám đốc
Phó Giám đốc 

phụ trách lĩnh vực
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

3
Thực hiện chi ngân sách nhà nước theo đúng Quyết định giao dự toán của Ủy ban nhân dân tỉnh

và quy định của Luật ngân sách.
Văn phòng Sở

Các đơn vị thuộc 

Sở
Cả năm

4 Xây dựng, triển khai Đề án tinh giản biên chế năm 2022. Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

5
Tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2022 của ngành

Công Thương.
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

6

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm và

chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí.

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

7
Xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, quyết liệt Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết

của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Giám đốc

Phó Giám đốc 

phụ trách lĩnh vực
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

8
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của

Ngành. 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

9
Triển khai thực hiện việc duy trì và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng ISO trong hoạt động

của Sở.
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
Cả năm

Phó Giám đốc phụ trách 

lĩnh vực văn phòng

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Lãnh đạo Sở

Giám đốc

5
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