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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG  

Căn cứ Nghị quyết số 168/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND 

tỉnh Hà Tĩnh về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 2020; 

Căn cứ Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội          

năm 2020;  

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

tỉnh về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Công Thương; Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 về sửa đổi 

Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 

21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, sau khi 

đã thống nhất trong tập thể lãnh đạo sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 của Sở 

Công Thương (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc căn cứ vào Kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 và Kế hoạch phân bổ dự toán thu chi ngân sách 

nhà nước năm 2020 để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất 

lượng và đúng thời gian quy định. 

Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp theo dõi, tổng hợp tình hình 

thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị và định kỳ hàng tháng báo cáo Ban 

Giám đốc. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Công thương (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở, Công đoàn Ngành; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 
 

Hoàng Văn Quảng 
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