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V./v phát động phong trào “đoàn
kết, chung sức, đồng lòng chống
và chiến thắng đại dịch Covid 19
và thi đua nước rút 3 tháng cuối
năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó
lường, hưởng ứng Lời kêu gọi ngày 27/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng; phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày
14/8/2021 và triển khai thực hiện Kế hoạch số 2560/KH-UBND ngày 28/9/2021
của UBND tỉnh Hà Nam về việc tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn
kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
với mục tiêu “vừa ra sức chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên
địa bàn, vừa tiếp tục thực hiện thành công ‘mục tiêu kép’ bảo vệ và nâng cao sức
khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện phát triển kinh tế của
tỉnh”, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương phát động phong trào thi đua nước rút
03 tháng cuối năm với các nội dung cụ thể.
I. Định hướng phong trào.
1. Thi đua chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước.
- Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị,
Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương, của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, nhằm
nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trong ngành. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống
đại dịch Covid-19.
- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi toàn
dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông tin khách quan, kịp thời, chính xác về
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tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, thông qua
đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu, tin tưởng và chủ
động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19.
2. Thi đua bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.
- Phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm mỗi cán bộ, công chức, viên chức
và người lao phải có tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc hơn nữa
để từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Phát động các phong trào, chiến dịch thi đua đặc biệt bám sát nhiệm vụ
trọng tâm, các chỉ tiêu của Ngành phải thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2021 xây
dựng phương án, giải pháp triển khai cụ thể phù hợp với các quy định phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tiễn; phấn đấu hoàn thành tốt các
chương trình, kế hoạch công tác của ngành Công thương tại địa phương.
- Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng,
chống đại dịch Covid-19; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều
hành, xử lý công việc, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, không để gián đoạn
hoạt động của đơn vị, đặc biệt đối với những nhiệm vụ, công việc có thời hạn.
II. Phong trào thi đua gắn với nội dung cụ thể.
1. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm.
Đồng hành cùng doanh nghiệp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo
gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công nghiệp, thương mại tại địa
phương, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, phấn đầu hoàn
thành các chỉ tiêu chủ yếu:
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá SS2010): ước cả năm đạt 150.910 tỷ
đồng, tăng 12,62% so với thực hiện năm 2020, bằng 100,1% kế hoạch năm.
- Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước cả năm đạt 31.396 tỷ
đồng, tăng 13,8% so với thực hiện năm 2020, bằng 100,1% kế hoạch năm.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước cả năm đạt 4,34 tỷ USD; tăng
4,6% so với 2020, đạt 135,2% kế hoạch năm.
2. Nội dung thi đua và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
2.1. Phong trào thi đua hoàn thiện cơ chế chính sách, tham mưu xây
dựng chương trình đề án lĩnh vực công nghiệp và thanh tra, kiểm tra trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà
nước về công nghiệp, thương mại tại địa phương, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.
- Công tác lập và quản lý Quy hoạch, xây dựng đề án: Tiếp tục quản lý và
phối hợp tích hợp Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam;
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Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch tỉnh. Xây dựng dự thảo
và trình UBND tỉnh các Chương trình, đề án được giao đúng tiến độ và chất lượng.
- Phối hợp, đôn đốc thực hiện Kết luận số 82-KL/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Kế hoạch 1141/KH-UBND của UBND tỉnh trong công tác quản lý cụm
công nghiệp. Hoàn thiện phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp quy hoạch tỉnh; Thẩm định
hồ sơ thành lập CCN theo quy định trình UBND tỉnh quyết định thành lập CCN.
- Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Công Thương năm
2021 đã được phê duyệt, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra tuyên truyền, phổ
biến, theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Rà soát, xem xét đề xuất dừng, tạm
dừng một số đơn vị có công văn đề nghị xin dừng kiểm tra năm 2021 do ảnh
hưởng dịch covid-19.
2.2. Phong trào thi đua đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh
vực chuyên môn, quản lý của ngành.
a) Lĩnh vực thương mại.
- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thương mại, đặc biệt là các
mặt hàng nhạy cảm như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, an toàn thực phẩm trong
kinh doanh... Đôn đốc, vận động các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa, tham gia
Chương trình bán hàng bình ổn giá vào dịp cuối năm và đặc biệt là trong giai đoạn
dịch bệnh Covid-19 bùng phát.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định 194/QĐ-TTg về đổi
mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố kết nối, hỗ trợ tiêu thụ
các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Triển khai xây
dựng Kế hoạch của Sở để thực hiện Chương trình đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu
hàng hóa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
- Tiếp tục triển khai 03 Đề án về thương mại điện tử gồm. Nâng cấp Sàn
giao dịch TMĐT tỉnh Hà Nam; Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho
một số sản phẩm của tỉnh Hà Nam; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực TMĐT trên
địa bàn tỉnh Hà Nam.
b) Lĩnh vực công nghiệp.
- Xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị
quyết và tổ chức tuyên truyền, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy
mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp
hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng
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hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 sau khi được
ban hành.
- Duy trì và vận hành trang “Cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa
bàn tỉnh Hà Nam” giúp kết nối các doanh nghiệp, thực hiện sản xuất kinh doanh
hiệu quả hơn. Thẩm định cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện lập hồ sơ đề nghị xét công nhận
danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh năm 2021 và bình chọn sản phẩm Công
nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp tỉnh năm 2021. Tổ chức hội nghị xét
công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh năm 2021 và bình chọn sản
phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2021. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia bình chọn
sản phẩm cấp quốc gia 2021.
c) Lĩnh vực kỹ thuật an toàn môi trường.
Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp quản
lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh. Ban hành văn
bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở yêu cầu doanh nghiệp tăng
cường thực hiện đúng các quy định trong lĩnh vực VLNCN, hóa chất, an toàn máy
móc thiết bị. Phối hợp trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng
VLNCN, thẩm định thiết kế cơ sở đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tích cực tham
gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động VLNCN, tuân thủ thiết kế cơ sở, hoạt
động hóa chất nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm của doanh nghiệp, đề xuất
xử lý nghiêm minh theo quy định.
d) Lĩnh vực quản lý năng lượng.
- Phối hợp các ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc
đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Phối hợp thực hiện nghiêm các cam kết của
tỉnh với các nhà đầu tư: tăng cường theo dõi, giám sát, đảm bảo cấp điện an toàn,
ổn đinh ph ục vụ ̣các hoat đ ̣ông ̣ KT-XH và đờ i sống người dân, đăc biêt là cấp
điện đối với các dự án trong điểm, các doanh nghiêp sản xuất lớn trên đia bàn tỉnh.
- Triển khai nhiệm vụ của Tổ giám sát tình hình cung cấp điện. Giám sát
việc thực hiện cung cấp điện của ngành điện, đặc biệt là việc cấp điện tại các Khu
công nghiệp. Phối hợp kịp thời với các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc
trong quá trình triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh.
đ) Lĩnh vực Xúc tiến thương mại.
- Công tác xúc tiến thương mại: Chủ trì phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên
quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
Quyết định số 11/2021/QĐ- UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc ban
hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại
tỉnh Hà Nam. Tổ chức, tham gia và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp
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nông thôn, ̣ làng nghề tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm quảng
bá thương hiệu, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
- Duy trì, cập nhật Sàn giao dịch thương mại điện tử, Webside thương mại
điện tử để quảng bá hình ảnh, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; hình ảnh
và sản phẩm CN-TTCN tiêu biểu của 13 tỉnh, của doanh nghiệp. Hướng dẫn, mời
các doanh nghiệp tham gia Sàn, quản lý đảm bảo hiệu quả hoạt động của Sàn.
- Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn về phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, kỹ
năng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh.
- Triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án khuyến công năm
2021; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán các đề án khuyến công quốc gia và địa
phương; Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đề án khuyến công quốc gia 2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1 Thời gian thực hiện: Từ 15/10 đến 30/12/2021.
2. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức quán triệt Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động thuộc Sở bằng hình thức thích hợp.
- Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các phòng đơn vị trực thuộc
Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình hưởng ứng, triển khai
các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích
lệ, động viên các cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch
bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trên địa bàn toàn tỉnh
an toàn.
3. Văn phòng Sở : Có trách nhiệm tham mưu khen thưởng đối với các đơn vị,
cá nhân có thành tích trong Phong trào “đoàn kết, chung sức, đồng lòng chống và
chiến thắng đại dịch Covid-19 và thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2021./.
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