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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo Sở  

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, 

viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ- UBND ngày 21/9/2015 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương; Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết 

định số 48/2015/QĐ-UBND; 

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-SCT ngày 19/7/2018 của Giám đốc sở 

Công Thương về ban hành Quy chế làm việc; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, Sở Công Thương thống nhất phân 

công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở như sau: 

1. Giám đốc: Hoàng Văn Quảng 

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt hoạt động của 

Sở được quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính 

phủ và Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Sở, trực tiếp 

chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở. 

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: 

+ Công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu phát 

triển của ngành; Tổ chức, cán bộ; Thi đua khen thưởng; Thanh tra; Bảo vệ chính 

trị nội bộ; Cải cách hành chính; Chủ tài khoản cơ quan. 

+ Trực tiếp ký ban hành các báo cáo quý, năm của ngành; các văn bản 

liên quan đến Quy hoạch, Kế hoạch, Đề án; cấp Giấy phép, thẩm định thiết kế, 

dự toán các công trình lĩnh vực ngành. Trong những trường hợp cụ thể, Giám 

đốc có thể ủy quyền cho các Phó Giám đốc sở ký. 

- Phụ trách phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Thanh tra; 

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động công thương: Thành phố Hà Tĩnh, thị xã 

Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà. 



2. Phó Giám đốc: Lê Xuân Từ  

- Thay mặt Giám đốc quản lý, điều hành công việc của cơ quan khi Giám 

đốc đi vắng;  

- Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghiệp - TTCN, công tác khuyến 

công; Hóa chất, Vật liệu nổ công nghiệp; Bảo vệ môi trường, an toàn trong khai 

thác mỏ và chế biến khoáng sản; Năng lượng; Công nghiệp -TTCN, Chương trình 

sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; theo dõi, chỉ đạo các dự án, công trình trọng 

điểm về sản xuất công nghiệp; Công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân 

lực; theo dõi Phân hiệu Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái 

Nguyên tại Thị xã Hồng Lĩnh; Công nghệ thông tin. 

- Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý công nghiệp, phòng Quản lý Năng 

lượng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám 

đốc Sở.  

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động công thương: huyện Hương Khê, huyện Cẩm 

Xuyên, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. 

3. Phó Giám đốc: Võ Tá Nghĩa 

- Theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực:  Thương mại - Dịch vụ; an toàn thực phẩm; 

thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường trong nước, xuất nhập 

khẩu, thương mại biên giới; Hội chợ - Triển lãm; xúc tiến thương mại; cạnh 

tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; công tác Quốc phòng - An ninh, phòng, chống bão lụt, thiên tai, dịch 

bệnh. 

- Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Thương mại, Văn phòng Sở, Tổ giúp 

việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám 

đốc Sở.  

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động công thương huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, 

Đức Thọ, Hương Sơn và Vũ Quang. 

Thông báo này được thực hiện kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và thay 

thế các Thông báo phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở trước đây./. 
 

Nơi nhận:     
- Bộ Công Thương (B/c); 

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;                                                                

- Phòng Kinh tế/KTHT các huyện, TP, TX;  

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở,  Công đoàn Ngành; 

- Các phòng chuyên môn, Trung tâm;                                                 

- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

(Đ()ã ) 

(ĐHoàng Văn Quảng 
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