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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực  

công tác trong Lãnh đạo Sở Công Thương 

   

 GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG  
 

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh 

Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương tỉnh Phú Thọ;  

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;   

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-SCT ngày 18/7/2016 của Giám đốc Sở Công 

Thương ban hành Quy chế làm việc của Sở Công Thương Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở 

Công Thương tỉnh Phú Thọ; 

Sau khi thống nhất trong Lãnh đạo Sở. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 Điều 1. Phân công phụ trách các lĩnh vực công tác đối với các đồng chí Lãnh 

đạo Sở như sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở  

- Là người đứng đầu cơ quan, phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Công Thương về mọi mặt hoạt động của Sở 

Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

- Chủ trì các hội nghị của Sở; phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các Phó 

Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

- Phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản; kỹ 

thuật an toàn và môi trường; quản lý năng lượng; công tác tổ chức cán bộ; công tác 

khen thưởng, kỷ luật; thanh tra; chủ trương đầu tư, thẩm định, cấp phép.  

- Là chủ tài khoản của Sở, điều hành và ký chi tiêu, thanh quyết toán 

nguồn tài chính của Sở Công Thương. 



- Là Chủ tịch hội đồng nâng lương; hội đồng xét tuyển công chức, viên 

chức sự nghiệp Nhà nước; hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở. 

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Thanh tra Sở, Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi 

trường, Ban Phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ. 

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo các quyết định lĩnh vực được phân công. 

- Là người phát ngôn chính thức của Sở Công Thương. 

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Sở 

Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp 

luật về các lĩnh vực: 

- Trực tiếp phụ trách, tham mưu các lĩnh vực công tác về quản lý công 

nghiệp; quản lý năng lượng; lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công thương. 

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Phòng Quản lý công nghiệp; Phòng Quản lý 

Năng lượng; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công thương. 

 - Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo điều hành Ban phát triển điện 

lực tỉnh Phú Thọ. 

- Là Trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử Ngành Công Thương.  

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo các quyết định lĩnh vực được phân công. 

- Chủ trì các hội nghị thuộc khối, ngành phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ 

khác khi được Giám đốc Sở phân công.  

3. Đồng chí Đặng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở 

Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp 

luật về các lĩnh vực: 

- Trực tiếp phụ trách, tham mưu các lĩnh vực công tác về quản lý thương mại, 

hoạt động xúc tiến thương mại, kinh doanh đa cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

lĩnh vực quản lý đầu tư và hợp tác quốc tế. 

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Phòng Quản lý Thương mại, Phòng Quản lý 

Đầu tư và Hợp tác quốc tế. 

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo các quyết định lĩnh vực được phân công. 

- Chủ trì các hội nghị thuộc khối, ngành phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ 

khác khi được Giám đốc Sở phân công.  

4. Đồng chí Cù Xuân Ân - Phó Giám đốc Sở 

Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp 

luật về các lĩnh vực: 

- Trực tiếp phụ trách, tham mưu các lĩnh vực công tác về quy hoạch, kế hoạch, 

đầu tư xây dựng cơ bản; công tác văn phòng. 



- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Văn phòng, Phòng Kế hoạch Tài chính- Tổng hợp. 

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo các quyết định lĩnh vực được phân công. 

- Chủ trì các hội nghị thuộc khối, ngành phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ 

khác khi được Giám đốc Sở phân công.  

 Điều 2. Ngoài các nhiệm vụ đã phân công cho từng đồng chí Lãnh đạo 

tại Điều 1, tùy thời gian, tính chất và mức độ công việc, Giám đốc Sở quyết 

định điều chỉnh bổ sung và giao thêm các nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí 

Lãnh đạo để đảm bảo hoạt động chung của ngành. 

 Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, các lĩnh vực có liên quan đến nhau 

phải có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất đảm bảo hiệu quả công việc được giao; 

phải được Giám đốc Sở cho ý kiến chỉ đạo và xem xét, quyết định nếu có ý kiến 

khác nhau giữa các Phó Giám đốc Sở để thực hiện tốt nhiệm vụ, đúng pháp 

luật, tránh chồng chéo. 

 Các đồng chí Lãnh đạo Sở có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành công việc 

thuộc lĩnh vực được phân công theo đúng quy chế làm việc của Sở và chức 

năng nhiệm vụ được giao. 

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định cũ đã ban 

hành. Các đồng chí Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng Sở, trưởng các phòng, ban 

chuyên môn Sở, thủ trưởng đơn vị trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn 

cứ quyết định thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                          GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3;  

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (B/c);         
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Lưu: VP, VT. 

 

          Nguyễn Mạnh Hùng 
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