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Hộp 

số 

Hồ sơ 

số 
Tiêu đề hồ sơ 

Thời gian của 

tài liệu 
Số tờ THBQ 

Ghi 

chú 

  Năm 2008     

  01. Văn phòng Sở     

01 01 
Quyết định của Sở Công thương về việc ban hành quy chế làm 

việc năm 2008 
27/8/2008 12 Vĩnh viễn  

 02 
Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổ 

chức và tinh giản biên chế của Sở Công thương năm 2008 

29/10/2008 – 

01/12/2008 
23 Vĩnh viễn  

 03 

Quyết định của Sở Công thương về ban hành quy định chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản 

lý hành chính năm 2008 

27/02/2008 – 

29/8/2008 
13 

Vĩnh viễn 

 

 04 
Báo cáo của Sở Công thương về chất lượng cán bộ, công chức 

trong cơ quan nhà nước năm 2008 

14/5/2008 – 

16/5/2008 
04 

Vĩnh viễn 
 

 05 
Quyết định của Sở Công thương về việc ban hành quy chế công 

tác văn thư lưu trữ năm 2008 
18/9/2008 08 

Vĩnh viễn 
 

 06 
Báo cáo tổng kết hoạt động thương mại năm 2007 và nhiệm vụ 

giải pháp năm 2008 
30/01/2008 

01 

quyển 

Vĩnh viễn 
 

 07 
Quyết định của Sở Công thương về việc ban hành Kế hoạch 

nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2008 
23/5/2008 06 

Vĩnh viễn 
 

 08 
Hồ sơ về quy trình áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của 

Sở Công thương 
06/7/2008 164 Vĩnh viễn  

 09 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định ngày truyền 

thống ngành công thương Việt Nam năm 2008 
02/10/2008 01 Vĩnh viễn  

 10 
Tập lưu quyết định năm 2008 của Sở Công thương  04/01/2008 – 

31/12/2008 
225 

Vĩnh viễn 
 

  02. Phòng Tài chính – Kế hoạch     

 11 

Quyết định của Sở Thương mại về kế hoạch triển khai nhiệm vụ 

phát triển thương mại theo Nghị Quyết HĐND tỉnh khóa X kỳ 

họp thứ 11 năm 2007 

18/02/2008 06 Vĩnh viễn  

       



 2 

 12 
Tình hình thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2008 của Trung 

Tâm khuyến công 

15/7/2008 – 

16/12/2008 
23 

Vĩnh viễn 
 

 13 
Quyết định của Sở Công thương về giao dự toán thu, chi ngân 

sách năm 2008 cho Sở Công thương 

11/01/2008 – 

28/5/2008 
06 

Vĩnh viễn 
 

  06. Phòng Quản lý Thương mại     

 14 

Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý 

hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mãi 

trên địa bàn tỉnh năm 2008 

16/10/2008 04 Vĩnh viễn  

 15 
Quyết định của UBND tỉnh về ban hành chương trình khuyến 

công trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2008 – 2012  
31/10/2008 06 Vĩnh viễn  

 16 
Báo cáo tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại năm 2008 

và nhiệm vụ, giải pháp năm 2009 của Sở Công thương 
22/11/2008 09 

Vĩnh viễn 
 

 17 
Báo cáo của Sở Công thương tình hình kinh doanh xuất nhập 

khẩu các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2008 
29/12/2008 08 

Vĩnh viễn 
 

 18 
Hồ sơ về tổ chức Festival Tây Sơn, Bình Định năm 2008 28/01/2008 – 

11/9/2008 
56 

Vĩnh viễn 
 

 19 
Chương trình khuyến công từ nguồn kinh phí điạ phương năm 

2008 của Trung Tâm khuyến công 
10/2007 

01 

quyển 

Vĩnh viễn 
 

  08. Thanh tra Sở     

 20 
Quyết định của Sở Công thương về phê duyệt chương trình 

công tác thanh tra năm 2008 
09/5/2008 04 Vĩnh viễn  

 21 
Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2008 của Thanh tra Sở 

Công thương 
30/11/2008 06 Vĩnh viễn  

  10. Đoàn     

 22 

Quyết định của Công Đoàn viên chức tỉnh về việc hợp nhất 

Công đoàn Sở Công nghiệp và Thương mại thành Công đoàn 

Sở Công thương Bình Định 

26/5/2008 02 

Vĩnh viễn 

 

 23 
Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn năm 2008 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2009 của Công đoàn Sở Công thương 
14/11/2008 05 

Vĩnh viễn 
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  Năm 2009     

  01. Văn phòng Sở     

02 24 

Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc, mối 

quan hệ công tác của Sở Công thương năm 2009 

21/01/2009 – 

11/11/2009 
27 Vĩnh viễn  

 25 

Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục quản lý thị 

trường, Trung tâm xúc tiến thương mại năm 2009 

11/5/2009 – 

25/11/2009 
14 Vĩnh viễn  

 26 
Quyết định của Sở coongt thương về ban hành quy chế tiếp 

công dân tại Sở năm 2009 

03/7/2009 04 Vĩnh viễn 
 

 27 
Quyết định của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách đia 

phương năm 2009 cho Sở Công thương 

22/12/2009 04 Vĩnh viễn 
 

 28 
Tập lưu quyết định 6 tháng đầu năm 2009 của Sở công thương 09/01/2009 – 

30/6/2009 

128 Vĩnh viễn 
 

 29 
Tập lưu quyết định 6 tháng cuối năm 2009 của Sở Công thương 03/7/2009 – 

31/12/2009 

202 Vĩnh viễn 
 

 30 
Sổ đăng ký công văn đi năm 2009 của Sở công thương 2009 01 

quyển 

Vĩnh viễn 
 

  02. Phòng Kế hoạch -Tài chính     

 31 
Báo cáo tình hình thực hiện  năm 2009 kế hoạch năm 2010 của 

Sở công thương 

20/7/2009 20/7/2

009 

Vĩnh viễn 
 

 32 
Báo cáo kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại 

năm 2009 định hướng kế hoạch năm 2010 của Sở công thương 
25/11/2009  

Vĩnh viễn 
 

 33 
Báo cáo ước thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 và định 

hướng kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của Sở công thương 
31/7/2009  

Vĩnh viễn 
 

03 34 
Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn vùng 

tỉnh Bình Định năm 2009 
2009 

01 

quyển 

Vĩnh viễn 
 

 35 
Hồ sơ đề án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020 
2009 

01 

quyển 

Vĩnh viễn 
 

 36 Quyết định của Bộ công thương về phê duyệt quy hoạch đối với 14/4/2009  Vĩnh viễn  



 4 

các dự án nhà máy thủy điện vừa và nhỏ vào hệ thống điện quốc 

gia giai đoạn 2009 – 2010 có xét đến năm 2015 

 37 

Tập quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng 

đất huyện Phù Cát và Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với 

các yêu cầu bảo vệ mooit rường và biến đổi khí hậu 

14/9/2009  

Vĩnh viễn 

 

 38 

Báo cáo tuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến 

năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thi trấn Tam 

Quan Nam huyện Hoài Nhơn 

2009 
01 

quyển 

Vĩnh viễn 

 

 39 

Báo cáo tuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2008 – 2015 xã 

Nhơn Thành huyện an Nhơn 

2009 
01 

quyển 

Vĩnh viễn 

 

 40 

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2008 – 2015 xã 

Nhơn Hòa huyện An Nhơn 

2009 
01 

quyển 

Vĩnh viễn 

 

04 41 

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2008 – 2015 thị 

trấn Đập Đá huyện An Nhơn 

2009 
01 

quyển 

Vĩnh viễn 

 

 42 

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 thị trấn Bồng Sơn 

huyện Hoài Nhơn 

2009 
01 

quyển 

Vĩnh viễn 

 

 43 

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2008 – 2015 xã 

Nhơn Hưng huyện An Nhơn 

2009 
01 

quyển 

Vĩnh viễn 

 

 44 

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2008 – 2015 thị 

trấn Bình Định huyện An Nhơn 

2009 
01 

quyển 

Vĩnh viễn 

 

  04. Phòng Quản lý điện năng     

 45 
Tập tài liệu của Chính phủ, Bộ công thương về quy hoạch địa 

điểm xây dựng điện lực Bình Định năm 2009 

16/01/2009 – 

19/10/2009 
 

Vĩnh viễn 
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 46 

Tập tài liệu của Bộ công thương, UBND tỉnh về quy hoạch, 

điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Bình Định giai đoạn 

2006 – 2010 có xét đến năm 2015 và giai đoạn 2011 – 2015 có 

xét đến năm 2020 

20/01/2009 – 

01/12/2009 
 

Vĩnh viễn 

 

  05. Phòng Quản lý công nghiệp     

 47 

Tập tài liệu của Bộ công thương, UBND tỉnh về giao kế hoạch 

kinh phí khuyến công và phê duyệt kế hoạch khuyến công năm 

2009 

30/3/2009 – 

29/4/2009 
04 

Vĩnh viễn 

 

 48 

Báo cáo ước thực hiện kế hoạch năm 2009, giai đoạn 2006 – 

2009; kế hoạch năm 2010 về hoạt động công nghiệp của Sở 

công thương 

10/12/2009 18 

Vĩnh viễn 

 

  10. Đoàn     

 49 
Hồ sơ đại hội công Đoàn Sở công thương nhiệm kỳ I (2009 – 

2011) 
07/6/2009 22 

Vĩnh viễn 
 

 50 
Báo cáo tổng kết hoạt động công Đoàn năm 2009 của Công 

Đoàn Sở công thương 
15/11/2009 04 

Vĩnh viễn 
 

 

 

 
 

Hộp 

số 

Hồ 

sơ số 
Tiêu đề hồ sơ 

Thời gian của 

tài liệu 
Số tờ THBQ 

Ghi 

chú 

  Năm 2009     

  01. Văn phòng Sở     

17 291 
Tập tài liệu của Chính phủ, Sở công thương về công tác thành 

lập năm 2009 

15/4/2009 – 

05/10/2009 
10 20 năm  

 292 
Tập tài liệu của Sở Nội vụ, Sở Công thương về công tác thi 

tuyển, tuyển dụng công chức năm 2009 

10/02/2009 – 

05/11/2009 
27 20 năm  

 293 

Quyết định của UBNd tỉnh về ban hành quy định về phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh năm 2009 

17/5/2009 08 20 năm  

 294 Hồ sơ quy hoạch cán bộ công chức, viên chức Sở công thương 25/5/2009 238 20 năm  
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nă m2009 

 295 Tập quyết định của UBND tỉnh về bổ nhiệm cán bộ năm 2009 20/3/2009 08 70 năm  

 296 
Hồ sơ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Bá Tài, Võ 

Văn Hưng năm 2009 
2009 51 70 năm  

 297 
Tập tài liệu của sở Nội vụ, Sở công thương về thỏa thuận bổ 

nhiệm cán bộ năm 2009 

24/02/2009 – 

18/3/2009 
34 70 năm  

 298 
Quyết định của Sở Công thương về việc điều động cán bộ năm 

2009 
28/7/2009 02 70 năm  

 299 

Quyết định của Sở công thương về việc chấm dứt hợp đồng lao 

động làm việc của bà Phạm thị Thu Hương, Huỳnh Trung Hưng 

năm 2009 

31/7/2009 04 20 năm  

 299A 
Tập tài liệu của Bộ Công nghiệp, UBND tỉnh,… về công tác thi 

nâng ngạch năm 2009 

02/7/2009 – 

30/8/2009 
 20 năm  

 300 
Quyết định của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Công thương về 

nâng bậc lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2009 

25/3/2009 – 

23/11/2009 
35 20 năm  

 301 
Hồ sơ về công tác nâng bậc lương cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2009 

07/5/2009 – 

29/12/2009 
106 20 năm  

       

18 302 
Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở Nội vụ về giải quyết chế độ cho 

ông Nguyễn Hùng năm 2009 

06/5/2009 – 

15/9/2009 
06 20 năm  

 303 
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức Sở Công thương năm 

2009 
2009 51 20 năm  

 304 
Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở Công thương về việc cử cán bộ 

đi học, đi công tác năm 2009 

24/8/2009 – 

08/12/2009 
08 20 năm  

 305 
Tập biên bản đánh giá cán bộ, công chức, viên chức Sở Công 

Thương năm 2009 

26/5/2009 – 

24/11/2009 
265 20 năm  

 306 
Hồ sơ về công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2009 của Sở 

công thương năm 2009 
31/12/2009 57 20 năm  

 307 
Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương về 

công tác giá cả, tài chính, kinh phí năm 2009 

15/01/2009 – 

23/10/2009 
12 20 năm  
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 308 
Tập tài liệu của Chính Phủ, Bộ công thương, UBND tỉnh về 

phát triển KT-XH và dựto án ngân sách nhà nước năm 2009 

08/01/2009 – 

96/3/2009 
21 20 năm  

 309 
Tập tài liệu của Chính phủ, Cục Văn thư – Lưu trữ nhà nước, 

UBND tỉnh về công tác văn thư lưu trữ năm 2009 

01/4/2009 – 

18/11/2009 
16 20 năm  

 310 
Tập tài liệu của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước năm 2009 

16/3/2009 – 

22/10/2009 
08 20 năm  

 311 
Tập thông báo ý kiến kết luận của các đồng chí lãnh đạo tại các 

cuộc họp năm 2009 

06/02/2009 – 

28/12/2009 
34 20 năm  

 312 
Tập tài liệu của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 

năm 2009 

20/02/2009 – 

12/8/2009 
12 20 năm  

 313 
Hồ sơ về quản lý chất lượng ISO 9001:2008-2009 của Sở Công 

thương năm 2009 
06/7/2009 160 20 năm  

 314 
Tập tài liệu của Bộ công thương, UBND tỉnh về công tác thi 

đua khen thưởng năm 2009 

17/8/2009 – 

25/8/2009 
55 20 năm  

19 315 Tập lưu thông báo năm 2009 của Sở công thương 
05/01/2009 – 

31/12/2009 
183 50 năm  

 316 Tập lưu báo cáo quý I/2009 của Sở Công thương 
02/01/2009 – 

26/3/2009 
123 50 năm  

 317 Tập lưu báo cáo quý II/2009 của Sở Công thương 
02/4/2009 – 

19/6/2009 
198 50 năm  

 318 Tập lưu báo cáo quý III/2009 của Sở Công thương 
03/7/2009 – 

30/9/2009 
231 50 năm  

 319 Tập lưu báo cáo quý IV/2009 của Sở Công thương 
01/10/2009 – 

31/12/2009 
260 50 năm  

20 320 Tập lưu tờ trình năm 2009 của Sở Công thương 
21/01/2009 – 

31/12/2009 
222 50 năm  

 321 Tập lưu công văn tháng 01/2009 của Sở Công thương 
02/01/2009 – 

23/01/2009 
80 50 năm  

 322 Tập lưu công văn tháng 02/2009 của Sở Công thương 
02/02/2009 – 

27/02/2009 
141 50 năm  
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 323 Tập lưu công văn tháng 3/2009 của Sở Công thương 
02/3/2009 – 

31/3/2009 
173 50 năm  

 324 Tập lưu công văn tháng 4/2009 của Sở Công thương 
01/4/2009 – 

29/4/2009 
125 50 năm  

 325 Tập lưu công văn tháng 5/2009 của Sở Công thương 
04/5/2009 – 

29/5/2009 
152 50 năm  

21 326 Tập lưu công văn tháng 6/2009 của Sở Công thương 
01/6/2009 – 

30/6/2009 
137 50 năm  

 327 Tập lưu công văn tháng 7/2009 của Sở Công thương 
01/7/2009 – 

31/7/2009 
162 50 năm  

 328 Tập lưu công văn tháng 8/2009 của Sở Công thương 
03/8/2009 – 

31/12/2009 
124 50 năm  

 329 Tập lưu công văn tháng 9/2009 của Sở Công thương 
01/9/2009 – 

30/9/2009 
218 50 năm  

 330 Tập lưu công văn tháng 10/2009 của Sở Công thương 
01/10/2009 – 

30/10/2009 
123 50 năm  

 331 Tập lưu công văn tháng 11/2009 của Sở Công thương 
01/11/2009 – 

30/11/2009 
115 50 năm  

 332 Tập lưu công văn tháng 12/2009 của Sở Công thương 
01/12/2009 – 

31/12/2009 
178 50 năm  

22 333 
Tập lưu kế hoạch, biên bản, phương án, giấy phép năm 2009 

của Sở Công thương 

21/01/2009 – 

24/12/2009 
82 50 năm  

 334 Tập lưu giấy mời năm 2009 của Sở Công thương 
04/02/2009 – 

21/12/2009 
 50 năm  

 335 
Tập quyết định của UBND tỉnh về cấp phép, gia hạn sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp năm 2009  

16/3/2009 – 

30/12/2009 
77 20 năm  

 336 
Tập giấy phép hoạt động điện lực năm 2009 của Sở Công 

thương (tập I) 

06/01/2009 – 

24/6/2009 
204 50 năm  

 337 
Tập giấy phép hoạt động điện lực năm 2009 của Sở Công 

thương (tập II) 

02/7/2009 – 

21/8/2009 
206 50 năm  
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 338 
Tập giấy phép hoạt động điện lực năm 2009 của Sở Công 

thương (tập III) 

04/9/2009 – 

29/9/2009 
166 50 năm  

23 339 Sổ đăng ký công văn đến năm 2009 của Sở Công thương 2009 
01 

quyển 
20 năm  

  02. Phòng Kế hoạch - Tài chính      

 340 
Tập tài liệu của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác 

quy hoạch năm 2009 

02/01/2009 – 

30/12/2009 
 20 năm  

 341 
Hồ sơ thuyết minh quy hoạch chi tiết quần thể di tích tháp 

Chăm Pa Bánh Ít – huyện Tuy Phước năm 2009 
2009 

01 

quyển 
20 năm  

 342 
Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế Huyện 

Hoài Nhơn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 
2009 

01 

quyển 
20 năm  

 343 
Hồ sơ thuyết minh quy hoạch chi tiết cum công nghiệp và khu 

dân cư dịch vụ Cát Trinh huyện Phù Cát năm 2009 
2009 

01 

quyển 
20 năm  

 344 
Tập tài liệu của Bộ Công thương, UBND tỉnh, Sở Công thương 

về giao kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2009 

02/02/2009 – 

09/12/2009 
 20 năm  

 345 

Tập tài liệu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, UBND tỉnh, Sở 

công thương về hỗ trợ lãi xuất, vốn, kinh phí cho các hoạt động 

của tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh năm 2009 

23/01/2009 – 

30/12/2009 
 20 năm  

 346 
Hồ sơ giải quyết những tồn tại về vướng mắc của các công ty 

năm 2009 

03/02/2009 – 

28/01/2010 
 20 năm  

 347 
Hồ sơ về xin hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng làng nghề nông 

thôn năm 2009 

21/02/2009 – 

22/12/2009 
 20 năm  

 348 

Tập tài liệu của Thủ Tướng Chính Phủ, UBND tỉnh về phê 

duyệt các dự án, đề án thúc đẩy đầu tư, đầu tư đổi mới năm 

2009 

19/02/2009 – 

30/12/2009 
 20 năm  

24 349 
Hồ sơ về kiểm tra thực tế và đề nghị công nhận làng nghề tiểu 

thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2009 

28/4/2009 – 

20/10/2009 
 20 năm  

  03. Phòng Kỹ thuật     

 350 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát 

triển ngành công nghiệp môi trương Việt Nam đến năm 2015, 
20/7/2009  20 năm  
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tầm nhìn đến năm 2025 năm 2009 

 351 
Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở Công thương về công tác bảo 

vệ môi trường năm 2009 

10/02/2009 – 

30/12/2009 
 20 năm  

 352 

Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy định về phân công 

trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2009 

03/7/2009  20 năm  

 353 
Tập tài liệu của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp năm 2009 

25/3/2009 – 

30/11/2009 
 20 năm  

 354 
Hồ sơ về cấp phép, gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, 

khai thác khoáng sản năm 2009 

21/01/2009 – 

26/11/2009 
 20 năm  

 355 
Tập tài liệu của UBND tỉnh V/v chấp thuận, thay đổi địa điểm 

khai thác khoáng sản năm 2009 

02/6/2009 – 

06/11/2009 
 20 năm  

 356 
Tập Tài liệu của Văn phòng chính phủ, các Bộ, UBND tỉnh về 

công tác thăm dò khai thác về hoạt động khoáng sản năm 2009 

19/02/2009 – 

11/12/2009 
 20 năm  

 357 
Hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở các dự án khai thác khoáng sản 

năm 2009 

24/02/2009 – 

01/4/2009 
 20 năm  

 358 

Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai 

thác sa khoáng titan xã Mỹ Thành huyện Phù Mỹ của công ty cổ 

phần Kim Triều năm 2009 

2009  20 năm  

 359 

Hồ sơ tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác 

khoáng sản của công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quy 

Nhơn năm 2009 

26/8/2009 140 20 năm  

 360 
Hồ sơ tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác 

khoáng sản của công ty TNHH Vạn Đại năm 2009 
28/8/2009  20 năm  

 361 
Hồ sơ tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác 

khoáng sản của công ty TNHH Ban Mai năm 2009 
16/11/2009  20 năm  

 362 
Hồ sơ tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác 

khoáng sản của công ty cổ phần Kim Triều năm 2009 
02/6/2009  20 năm  

25 363 
Hồ sơ tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác 

khoáng sản của công ty TNHH Tấn Phát năm 2009 
13/7/2009  20 năm  
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 364 
Hồ sơ chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa 

lỏng vào chai của công ty TNHH An Hiệp năm 2009 
12/3/2009 142 20 năm  

 365 
Hồ sơ chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa 

lỏng vào chai của công ty TNHH Minh Chánh năm 2009 
2009 87 20 năm  

 366 
Hồ sơ chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa 

lỏng vào chai của công ty TNHH gas công nghiệp năm 2009 
07/12/2009 241 20 năm  

  04. Phòng Quản lý điện năng     

 367 
Hồ sơ dự án năng lượng nông thôn II mở rộng phần trung áp 

khu vực miền trung (dự án đầu tư xây dựng) năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

26 368 

Tập tài liệu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, UBND 

tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thi công và chuyển giao lưới điện 

thuộc dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Bình Định năm 2009 

15/01/2009 – 

03/12/2009 
 20 năm  

 369 
Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở Công thương,… về đầu tư xây 

dựng các dự án thủy điện Trà Xom, Xĩnh Sơn 3, Tiên Thuận,…  

25/02/2009 – 

30/12/2009 
 20 năm  

 370 
Tập tài liệu của Thủ Tướng chính Phủ, Bộ Công thương, UBND 

tỉnh về quản lý và kinh doanh điện năm 2009 

12/02/2009 – 

22/7/2009 
 20 năm  

 371 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Phú Mỹ năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 372 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Hòa Lạc năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 373 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Hòa Sơn năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 374 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Bình Hòa I năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 375 
Hồ sơ sửa đổi bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động điện lực 

của HTX NN Hòa Hiệp xã Bình Tường huyện Tây Sơn  
2009 

01 

quyển 
20 năm  

27 376 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Bình Thuận năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 377 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Bình Nghi III năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  
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 378 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Tây Bình năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

28 379 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Phú Thọ năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 380 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Cát Chánh năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 381 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Cát Tiến năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 382 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Cát Trinh I năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

29 383 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Cát Trinh II năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 384 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Cát Trinh III năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 385 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Cát Nhơn I năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 386 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Cát Nhơn II năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 387 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Cát Tân II năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

30 388 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX điện năng số 2 Cát Chánh năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 389 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX dịch vụ điện năng xã Mỹ Cát năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 390 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Mỹ Phong I năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

31 391 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN I Mỹ Lộc năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 392 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN I Mỹ Lợi năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  
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 393 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN II Mỹ Lợi năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 394 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN II Mỹ Quang năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 395 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN II Mỹ Hòa năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

32 396 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN III Mỹ Hòa năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 397 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN I Phước Hiệp năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 398 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN I Phước Thành năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

33 399 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN II Phước An năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 400 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Phú Hòa năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 401 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Ân Tín I năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 402 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Ân Đức I năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

34 403 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Ân Đức II năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 404 

Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN kinh doanh tổng hợp Ân Phong I năm 

2009 

2009 
03 

quyển 
20 năm  

 405 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Ân Phong II năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 406 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX dịch vụ điện Nhơn Phong năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 407 Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 2009 03 20 năm  
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điện lực của HTX NN I Nhơn Thọ năm 2009 quyển 

35 408 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX dịch vụ điện năng xã Nhơn Khánh năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 409 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Nhơn Hòa năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 410 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX điện nông thôn Nhơn Hậu năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 411 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX NN Đệ Đức – Hoài Tân năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

36 412 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX dịch vụ Giao An năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 413 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

 414 
Hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép hoạt động 

điện lực của HTX dịch vụ điện năng Tam Quan Nam năm 2009 
2009 

03 

quyển 
20 năm  

  05. Phòng Quản lý công nghiệp     

 415 

Tập tài liệu của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh 

về quản lý các cụm công nghiệp, trợ giúp phát triển doanh 

nghiệp năm 2009 

13/01/2009 – 

28/12/2009 
 20 năm  

 416 

Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở Công thương về quản lý, sử 

dụng công trình hạ tầng trung tâm cụm xã và các công trình đầu 

tư khác, đầu tư các dự án năm 2009 

11/02/2009 – 

17/11/2009 
 20 năm  

 417 
Tập tài liệu của Bộ công thương, UBND tỉnh về quy hoạch và 

phát triển làng nghề và công nhận làng nghề năm 2009 

12/01/2009 – 

21/9/2009 
 20 năm  

 418 
Tập tài liệu của Bộ Công thương, UBND tỉnh, Sở Tài chính về 

công tác khuyến công năm 2009 

16/3/2009 – 

17/12/2009 
 20 năm  

  06. Phòng Quản lý thương mại     

 419 
Tập tài liệu của Thủ tướng chính phủ, Bộ công thương,… về 

chương trình xúc tiến thương mại năm 2009 (tập 1) 

20/01/2009 – 

06/8/2009 
 20 năm  

37 420 Tập tài liệu của Sở công thương, các công ty về chương trình 19/5/2009 –  20 năm  
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xúc tiến thương mại năm 2009 (tập 2) 26/11/2009 

 421 
Hồ sơ về cho chủ trương, xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ 

năm 2009 (tập 1) 

15/10/2008 – 

02/02/2009 
 20 năm  

 422 
Hồ sơ về cho chủ trương, xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ 

năm 2009 (tập 2) 

26/3/2009 – 

31/12/2009 
 20 năm  

 423 
Hồ sơ xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mãi 

năm 2009 (tập 1) 

20/02/2009 – 

04/6/2009 
 20 năm  

38 424 
Hồ sơ xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại 

năm 2009 (tập 2) 

24/8/2009 – 

01/12/2009 
 20 năm  

 425 
Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở Công thương về hỗ trợ kinh phí 

tham gia hội chợ năm 2009 

24/02/2009 – 

05/02/2010 
 20 năm  

 426 
Tập tài liệu của thủ tướng Chính Phủ, bộ công thương về công 

tác quản lý hàng hóa bình ổn giá, trợ giá, trợ cước năm 2009 

21/01/2009 – 

30/12/2009 
 20 năm  

 427 
Hồ sơ về cấp phép kinh doanh buôn bán rượu, bia, thuốc lá của 

phòng kinh tế các huyện, thành phố năm 2009 

20/01/2009 – 

31/12/2009 
 20 năm  

39 428 
Tập tài liệu của Chính phủ, UBND tỉnh về phát triển chợ và 

quản lý chợ năm 2009 

12/3/2009 – 

31/12/2009 
 20 năm  

       

 429 

Tập tài liệu của Chính phủ, Bộ công thương, UBND tỉnh về 

kinh doanh xăng dầu, chủ trương cho phép, chấp thuận địa điểm 

đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu năm 2009 

20/01/2009 – 

28/12/2009 
 20 năm  

 430 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 

của doanh nghiệp tư nhân Hòa Dũng năm 2009 
08/01/2009  20 năm  

 431 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của công ty TNHH TM DV Hải Vân năm 2009 
08/01/2009  20 năm  

 432 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của xí nghiệp xăng dầu Hoài Nhơn (số 16) năm 2009 
08/01/2009  20 năm  

 433 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của xí nghiệp xăng dầu Hoài Nhơn (số 5) năm 2009 
08/01/2009  20 năm  

 434 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 08/01/2009  20 năm  
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xăng dầu của xí nghiệp xăng dầu Hoài Nhơn (số 10) năm 2009 

 435 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của xí nghiệp xăng dầu Hoài Nhơn (số 12) năm 2009 
28/01/2009  20 năm  

 436 Hồ sơ cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tường Quang năm 2009 22/01/2009  20 năm  

 437 

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân thương mại Ba Đàm năm 

2009 

22/01/2009  20 năm  

 438 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của xí nghiệp xăng dầu Hoài Nhơn (số 4) năm 2009 
08/01/2009  20 năm  

 439 

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hòa Hiệp 

năm 2009 

06/3/2009  20 năm  

 440 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của công ty TNHH Tân Lập năm 2009 
16/3/2009  20 năm  

 441 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của công ty TNHH Hải Nguyên năm 2009 
11/5/2009  20 năm  

40 442 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Huyền Thảo năm 2009 
11/5/2009  20 năm  

 443 

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân thương mại Phú Quý năm 

2009 

28/5/2009  20 năm  

 444 

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của doanh nghiệp tưn hân xăng dầu Thanh Bình năm 

2009 

28/5/2009  20 năm  

 445 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Lâm Văn Thiết năm 2009 
08/6/2009  20 năm  

 446 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Quốc Đại năm 2009 
22/6/2009  20 năm  

 447 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Phát năm 2009 
30/6/2009  20 năm  
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 448 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Hoa Dũng năm 2009 
13/7/2009  20 năm  

 449 

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân thương mại Tịnh Nguyên 

năm 2009 

13/7/2009  20 năm  

 450 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 11 năm 2009 
17/8/2009  20 năm  

 451 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 13 năm 2009 
17/8/2009  20 năm  

 452 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 14 năm 2009 
17/8/2009  20 năm  

 453 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 17 năm 2009 
17/8/2009  20 năm  

41 454 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 6 năm 2009 
11/9/2009  20 năm  

 455 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 7 năm 2009 
11/9/2009  20 năm  

       

 456 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Mỹ Tài năm 2009 
22/9/2009  20 năm  

 457 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nhơn Hạnh năm 2009 
22/9/2009  20 năm  

 458 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phú Hưng năm 2009 
30/9/3009  20 năm  

 459 

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tân Nam Phát năm 

2009 

19/10/2009  20 năm  

 460 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh 

xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ngọc Châu năm 2009 
23/11/2009  20 năm  

  07. Phòng quản lý Xuất nhập khẩu     
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 461 
Tập tài liệu của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ công thương về công 

tác xuất nhập khẩu năm 2009 

19/02/2009 – 

30/12/2009 
67 20 năm  

 462 
Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở công thương, về hội nhập kinh 

tế quốc tế năm 2009 

10/11/2009 – 

24/12/2009 
40 20 năm  

 463 
Tập tài liệu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương về 

chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 

21/5/2009 – 

08/10/2009 
03 20 năm  

 464 
Tập tài liệu của Sở Công thương về bổ sung biểu thuế và cho 

phép xuất nhập khẩu năm 2009 

25/02/2009 – 

01/10/2009 
15 20 năm  

 465 
Tập tài liệu của Bộ công thương, Bộ tài chính về thuế xuất nhập 

khẩu năm 2009 

05/5/2009 – 

18/12/2009 
05 20 năm  

 466 
Tập tài liệu của Sở Công thương về báo cáo tình hình xuất nhập 

khẩu của doanh nghiệp FDI năm 2009 

26/3/2009 – 

21/10/2009 
06 20 năm  

 467 
Tập tài liệu của Bộ công thương, Bộ tài chính về xuất nhập 

khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 

12/5/2009 – 

17/11/2009 
14 20 năm  

 468 
Tập báo cáo tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2009 

22/01/2009 – 

23/12/2009 
107 20 năm  

 

 
      

  08. Thanh tra Sở     

 469 
Quyết định của Sở công thương về ban hành quy chế tiếp công 

dân năm 2009 
03/7/2009 04 20 năm  

 470 
Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở công thương về công tác giáo 

dục pháp luật năm 2009 

11/3/2009 – 

06/11/2009 
27 20 năm  

 471 
Tập tài liệu của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính năm 

2009 

22/01/2009 – 

05/6/2009 
21 20 năm  

 472 
Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở công thương về công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2009 

29/10/2009 – 

05/11/2009 
19 20 năm  

42 473 
Hồ in hiện sơ  xin thuê đất xây dựng trạm xăng dầu của DNTN 

– TMDV Kim Long năm 2009 
11/02/2009 62 20 năm  

 474 Hồ sơ về việc thu giữ hàng điện lạnh của công ty TNHH 04/8/2009 168 20 năm  
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Panasonic Việt Nam năm 2009 

 475 Hồ sơ nổ mìn sai quy định của công ty TNHH Thanh Thảnh  31/7/2009 109 20 năm  

 476 
Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 24.338 quả trứng gia cầm 

nhập lậu năm 2009 
19/6/2009 28 20 năm  

 477 
Hồ sơ cháy nổ điện gây hư hỏng tài sản của nhân dân xã Mỹ 

Thành huyện Phù Mỹ năm 2009 
30/6/2009 14 20 năm  

 478 
Hồ sơ thu giữ 100 cái máy in hiệu Canon LBP 2900 của công ty 

TNHH Hoang Sơn Computer năm 2009 

08/7/2009 -  

13/7//2009 
16 20 năm  

 479 
Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở công thương về công tác thanh 

tra, kiểm tra năm 2009 

02/01/2009 – 

04/6/2009 
46 20 năm  

 480 Hồ sơ kiểm tra công ty khoáng sản Biotan năm 2009 18/3/2009 351 20 năm  

 481 
Hồ sơ kiểm tra sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của công ty 

TNHH Tân Thái Bình Dương năm 2009 

04/5/2009 – 

05/6/2009 
06 20 năm  

 482 Hồ sơ kiểm tra công ty TNHH Phú Hiệp năm 2009 25/3/2009 201 20 năm  

43 483 
Tập tài liệu của UBND tỉnh, Sở công thương về công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo năm 2009 

03/02/2009 – 

12/6/2009 
27 20 năm  

 484 
Hồ sơ khiếu nại của ông Võ Anh – Cát Hanh huyện Phù Cát 

năm 2009 
2009 09 20 năm  

 485 

Hồ sơ khiếu nại của xã viên HTX KDDV điện Hoài Đức và tập 

thể dân thôn Lại Đức, Diễn Khánh, Phú Nga, Lại Khánh Tây xã 

Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn năm 2009 

25/5/2009 – 

12/6/2009 
68 20 năm  

 486 Hồ sơ khiếu nại của ông Lưu Thanh Tùng năm 2009 30/6/2009 03 20 năm  

 487 Hồ sơ kiến nghị của HTX NN –DV Bình Thuận năm 2009 
12/5/2009 – 

21/5/2009 
05 20 năm  

 488 Hồ sơ khiếu nại của ông Nguyễn Minh Còn năm 2009 
22/4/2009 – 

14/7/2009 
09 20 năm  

 489 Hồ sơ khiếu nại của ông Trần Hồng Hải năm 2009 2009 60 20 năm  

 490 
Hồ sơ đơn kiến nghị của công ty TNHH TM điện lạnh Hoàng 

năm 2009 
05/12/2009 08 20 năm  

 491 Hồ sơ đơn kiến nghị của công ty TNHH Nhật Tiến năm 2009 04/12/2009 26 20 năm  
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 492 
Hồ sơ đơn kiến nghị của nhân dân xóm I, II Bình Trị, Mỹ 

Quang huyện Phù Mỹ năm 2009 
26/12/2009 04 20 năm  

 493 
Hồ sơ kiến nghị về việc kéo dây điện của dự án RE2 qua đất thổ 

cư năm 2009 
29/6/2009 02 20 năm  

 494 Hồ sơ đơn xin cứu xét của công ty TNHH CaLi Hotel năm 2009 12/8/2009 06 20 năm  

 495 Hố wo đơn khiếu nại của bà Mang Thị Giáo năm 2009 16/4/2009 10 20 năm  

 496 
Hồ sơ giải quyết báo cáo số 264/BC-QLTT về đèn hình ti vi 

ngoại nhập năm 2009 
19/6/2009 92 20 năm  

 497 Hồ sơ tố cáo của bà Đặng Thị Mỹ Công năm 2009 06/02/2009 04 20 năm  

 498 
Hồ sơ đơn yêu cầu của một số hộ dùng điện của HTX NN 

Phước An I về chất lượng điện yếu năm 2009 

28/8/2009 – 

09/9/2009 
13 20 năm  

  09. Đảng     

 499 
Tập tài liệu của Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra về công tác kiểm tra, 

giám sát trong Đảng nă m2009 

24/3/2009 – 

19/12/2009 
30 20 năm  

 500 
Tập tài liệu của Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở công thương về học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009 

24/7/2009 – 

22/12/2009 
17 20 năm  

 501 
Tập tài liệu của Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy về cử cán bộ đi 

học, đi công tác nước ngoài năm 2009 

02/6/2009 – 

18/12/2009 
08 20 năm  

 502 
Tập tài liệu của Đảng ủy Sở công thương về đánh giá chất 

lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2009 

03/11/2009 – 

28/12/2009 
10 20 năm  

 503 
Tập thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của các đồng chí lãnh 

đạo năm 2009 

11/5/2009 – 

02/12/2009 
07 20 năm  

 504 
Tập kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng, Ban thường vụ 

tỉnh ủy năm 2009 

31/3/2009 – 

09/12/2009 
16 20 năm  

 505 
Tập chứng từ, sổ thu, nộp Đảng phí năm 2009 của Đảng ủy Sở 

công thương 
2009  10 năm  

  10. Đoàn     

 506 
Hồ sơ hội nghị cán bộ công chức, viên chức của Sở công 

thương năm 2009 
11/02/2009 23 20 năm  

 507 Hồ sơ đánh giá kết quả và đề nghị công nhận cơ quan văn hóa 30/11/2009 – 43 20 năm  
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năm 2009 03/12/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


