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Số: 32 /TB-SCT

Kon Tum, ngày 15

tháng 10

năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành
của Lãnh đạo Sở Công Thƣơng
Căn cứ Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định, chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Kon Tum;
Căn cứ kết luận tại cuộc họp Lãnh đạo Sở Công Thương ngày 15 tháng 10
năm 2018, tập thể Lãnh đạo Sở thống nhất phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều
hành của đồng chí trong ban Giám đốc cụ thể như sau:
1. Đồng chí: Lê Nhƣ Nhất – Giám đốc Sở
- Phụ trách chung; lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của
Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, cán bộ, Thi
đua- khen thưởng của Sở; công tác thanh tra; công tác phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác quy hoạch, kế hoạch dài
hạn, trung hạn của ngành; Các dự án, chủ trương thu hút đầu tư các lĩnh vực
phát triển ngành.
- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công
Thương.
2. Đồng chí: Huỳnh Thị Tuyết Nga – Phó Giám đốc Sở
- Giúp Giám đốc phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: Hành chính
văn phòng; Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp; Quản lý thương mại; theo dõi, chỉ
đạo hoạt động của Trung tâm Khuyến công- XTTM và TVCN.
- Chỉ đạo hoạt động Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương.
3. Đồng chí: Bùi Văn Cƣ – Phó Giám đốc Sở
- Giúp Giám đốc phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý
Năng lượng; Công nghiệp; Kỹ thuật -An toàn - Môi trường.
- Phụ trách Tổ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04 của cơ quan; công tác dân
vận.
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Ngoài ra, các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Sở còn tham gia làm
thành viên các Ban chỉ đạo theo quyết định của UBND tỉnh.
Thông báo này thay thế Thông báo số 06/TB-SCT, ngày 21/01/2016 của
Sở Công Thương.
Sở Công Thương tỉnh Kon Tum thông báo đến quý cơ quan, đơn vị để
biết, thuận lợi trong việc liên hệ công tác./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (thay BC);
- Tỉnh ủy, HĐND;
- UBND tỉnh (thay BC);
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng KTHT các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị thuộc sở;
- Lưu: VT - VP.
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