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Phụ lục 01: Chính sách chất lƣợng 

(Kèm theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 của Sở Công Thương) 

 

Sở Công Thƣơng: 

“Đảm bảo thỏa mãn tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng 

 theo quy định pháp luật” 

 

Để đạt đƣợc yêu cầu trên, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nguyên 

tắc sau: 

- Trong hoạt động luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật; 

- Cung cấp các dịch vụ công có chất lƣợng và đúng thời hạn; 

- Hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình, chu đáo và luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của 

khách hàng; 

- Luôn học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực công tác và phẩm chất đạo đức; 

- Duy trì và cải tiến liên tục việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan. 
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Phụ lục 02: Phạm vi áp dụng 

(Kèm theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 của Sở Công Thương) 
 

STT Tên Lĩnh vực và Thủ tục hành chính kèm theo 

I. LĨNH VỰC: XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI 

1 Thông báo hoạt động khuyến mại  

2 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chƣơng trình khuyến mại  

3 
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chƣơng trình khuyến mại mang tính 

may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng  

4 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chƣơng trình khuyến mại đối với chƣơng 

trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng  

5 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thƣơng mại tại Việt Nam  

6 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thƣơng mại tại 

Việt Nam 

II.  LĨNH VỰC: AN TOÀN THỰC PHẨM 

7 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện  

8 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện  

9 
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức 

và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng.  

III. LĨNH VỰC: CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƢƠNG 

10 1. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

IV. LĨNH VỰC: VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

11 
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng.  

12 
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng.  

13 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.  

14 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  tiền chất thuốc nổ. 

15 
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thƣơng.  

http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1158/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1159/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1159/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1156/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1156/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1157/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1157/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1157/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1160/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1161/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1161/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019-2-19attpcm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019-2-19attpcm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019-2-19attpcl.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019-2-19attpcl.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2015attp5.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2015attp5.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2015SPCNNTTB.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1162/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1162/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1163/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1163/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1164/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1165/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1166/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1166/213.html
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16 
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thƣơng. 

17 
Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thƣơng. 

V. LĨNH VỰC: HÓA CHẤT. 

18 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.  

19 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.  

20 
 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.  

21 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.  

22 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.  

23 
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.  

24 
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công 

nghiệp nguy hiểm 

VI LĨNH VỰC: NHẬP KHẨU THÉP 

25 Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép.  

VII. LĨNH VỰC: ĐIỆN 

26 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện  

27 Cấp lại thẻ an toàn điện  

28 Huấn luyện và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện  

29 
Cấp giấy phép hoạt động tƣ vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp 

của địa phƣơng 

30 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tƣ vấn chuyên ngành điện thuộc 

thẩm quyền cấp của địa phƣơng  

31 
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dƣới 

03MW đặt tại địa phƣơng  

32 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có 

quy mô dƣới 03MW đặt tại địa phƣơng 

http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1167/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1167/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1168/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/vi/news/1168/213.html
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC4.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC4.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC5.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC5.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC6.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018HC6.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHCVANCHUYEN.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHCVANCHUYEN.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-NKTHEP.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-ATDIENm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2015ATDIEN2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2015ATDIEN3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien4.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien4.doc
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33 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phƣơng  

34 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV 

tại địa phƣơng 

35 
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa 

phƣơng 

36 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 

kV tại địa phƣơng 

37 
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lƣ̣c cho các đối tƣợng thuộc thẩm quyền cấp của 

Sở Công Thƣơng 

38 
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lƣ̣c cho các đối tƣợng thuộc thẩm quyền cấp của 

Sở Công Thƣơng cấp tỉnh trƣờng hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ. 

VIII. LĨNH VỰC: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

39 
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với 

quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng  

IX. LĨNH VỰC: THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

40 
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại 

Việt Nam 

41 
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài 

tại Việt Nam 

42 
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thƣơng nhân nƣớc 

ngoài tại Việt Nam 

43 
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thƣơng nhân nƣớc 

ngoài tại Việt Nam;  

44 
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại 

Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép  

45 
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để 

thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa  

46 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để 

thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, 

mỡ bôi trơn 

47 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để 

thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đƣờng; vật phẩm ghi 

hình; sách, báo và tạp chí 

48 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để 

thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị 

http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien5.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien6.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien6.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien7.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien7.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien8.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2019dien8.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-KTVDIENmoi.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-KTVDIENmoi.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-KTVDIEN.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-KTVDIEN.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-HOPQUY.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-HOPQUY.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017-5-15vpdt1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017-5-15vpdt1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017-5-15vpdt2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017-5-15vpdt2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017-5-15vpdt-md3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017-5-15vpdt-md3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017-5-15vpdt-md4.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017-5-15vpdt-md4.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017-5-15vpdt-mTB.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017-5-15vpdt-mTB.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT4.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT4.doc
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định 09/2018/NĐ-CP 

49 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài  

50 
Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

51 
Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ đƣợc quy 

định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 

52 

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ 

nhất thuộc trƣờng hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế 

(ENT)   

53 
Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trƣờng hợp 

phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)   

54 

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ 

sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán 

lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  

55 

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thƣơng mại; 

tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất đƣợc lập trong trung 

tâm thƣơng mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến 

mức dƣới 500m2  

56 
Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm 

thƣơng mại  

57 
Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trƣờng hợp cơ sở ngoài cơ sở 

bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini  

58 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  

59 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  

60 
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ đƣợc tiếp tục hoạt 

động 

X. LĨNH VỰC: DẦU KHÍ 

61 

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tƣ 

xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dƣới 

5.000m3  

62 
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tƣ 

xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dƣới 5.000m3   

63 
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tƣ 

xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dƣới 5.000m3  

XI. LĨNH VỰC:  QUẢN LÝ CẠNH TRANH 

http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT5.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT6.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT6.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT7.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT7.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT8.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT8.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT8.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT9.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT9.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT10.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT10.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT10.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT11.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT11.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT11.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT11.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT12.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT12.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT13.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT13.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT14.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT15.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT16.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018TMQT16.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-KHOXD.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-KHOXD.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-KHOXD.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-KHOLPG.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-KHOLPG.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-KHOLNG.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-KHOLNG.doc
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64 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phƣơng.  

65 Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phƣơng.  

66 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phƣơng.  

67 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.  

68 
Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền 

của Sở Công Thƣơng 

XII LĨNH VỰC: LƢU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƢỚC 

69 Cấp Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy mô dƣới 3 triệu lít/năm)  

70 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy mô dƣới 3 

triệu lít/năm)  

71 Cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy mô dƣới 3 triệu lít/năm)  

72 
Cấp Giấy phép bán buôn rƣợu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng 

73 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rƣợu trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng  

74 
Cấp lại Giấy phép bán buôn rƣợu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ƣơng 

75 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá  

76 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá  

77 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá  

78 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá  

79 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá  

80 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá  

81 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ trồng cây thuốc lá  

82 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ trồng cây thuốc lá.  

83 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ trồng cây thuốc lá  

84 
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc 

thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng  

85 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng  

86 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018BHDC1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018BHDC2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018BHDC3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018BHDC4.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-HDM.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-HDM.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017SXR1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017SXR2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017SXR2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017SXR3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017BBR1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017BBR1.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017BBR2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017BBR2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017BBR3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017BBR3.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017NLTLM.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017NLTLL.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017NLTLS.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017BBSPTLM.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017BBSPTLS.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017BBSPTLL.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017DT%20TC%20TLM.doc
http://demo.sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3091
http://demo.sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3088
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017TDLXDM.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017TDLXDM.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017TDLXDS.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017TDLXDS.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017TDLXDL.doc
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thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng  

87 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu  

88 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu  

89 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

90 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu  

91 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu 

92 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu  

93 
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Công Thƣơng 

94 
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Công Thƣơng 

XIII. LĨNH VỰC: GIÁM ĐỊNH THƢƠNG MẠI 

95 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thƣơng mại  

96 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thƣơng mại  

XIV. LĨNH VỰC: NĂNG LƢỢNG 

97 

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với 

điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lƣới điện trung và hạ áp 

sau các trạm 110kV) 

XV. LĨNH VỰC: CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

98 

Cấp Giấy xác nhận ƣu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc 

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ƣu tiên phát triển đối với các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

XVI. LĨNH VỰC: KINH DOANH KHÍ 

99 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán LPG  

100 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán 

LPG  

101 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng nhân kinh doanh mua 

bán LPG 

102 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai  

103 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai  

104 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai  

http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017DLXDm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017DLXDs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017DLXDl.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017chXDm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017chXDs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017chXDs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2017chXDL.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/DANGKYGIASUA.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/DANGKYGIASUA.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/KEKHAIGIASUA.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/KEKHAIGIASUA.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-DAUNV.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-SDDAU.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-QHDIEN.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-QHDIEN.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-QHDIEN.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-CNHT.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-CNHT.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/TTHC-CNHT.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdLPGn.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdLPGL.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdLPGL.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdLPGs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdLPGs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018cnLPGm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018cnLPGL.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018cnLPGs.doc
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105 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn  

106 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 

107 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn  

108 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phƣơng tiện vận tải  

109 Cấp lạiGiấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phƣơng tiện vận tải  

110 
Cấp điều chỉnhGiấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phƣơng tiện 

vận tải 

111 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán LNG  

112 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán 

LNG  

113 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng nhân kinh doanh mua 

bán LNG 

114 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phƣơng tiện vận tải  

115 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phƣơng tiện vận tải  

116 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phƣơng 

tiện vận tải 

117 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán CNG  

118 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán 

CNG 

119 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng nhân kinh doanh mua 

bán CNG 

120 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phƣơng tiện vận tải 

CNG 

121 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phƣơng tiện vận tải  

122 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phƣơng 

tiện vận tải 

 

  

http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nxbLPGm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nxbLPGL.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nxbLPG2.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtLPGm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtLPGL.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtLPGs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtLPGs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdLNGm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdLNGl.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdLNGl.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdLNGs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdLNGs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtLNGm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtLNGl.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtLNGs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtLNGs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdCNGm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdCNGl.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdCNGl.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdCNGs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018kdCNGs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtCNGm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtCNGm.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtCNGl.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtCNGs.doc
http://sct.binhdinh.gov.vn/upload/files/2018nptvtCNGs.doc


9 

 

Phụ lục 03: Danh mục thông tin dạng văn bản 

(Kèm theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 của Sở Công Thương) 

 

TT Tên tài liệu Mã hiệu 
Hình 

thức 
Kiểm soát 

I Mô hình hệ thống quản lý chất lượng MHHT Bản 

điện 

tử 

(.pdf) 

Thƣ ký 

II Vận hành và kiểm soát HTQLCL    

1 Chính sách chất lƣợng CSCL 

Bản 

điện 

tử 

(.pdf) 

Thƣ ký ISO 

2 Mục tiêu chất lƣợng MTCL 

3 Hƣớng dẫn Quản lý rủi ro và cơ hội HD.SCT.01 

4 Hƣớng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn 

bản. 

HD.SCT.02 

5 Hƣớng dẫn đánh giá nội bộ HD.SCT.03 

6 Hƣớng dẫn xem xét  của lãnh đạo HD.SCT.04 

7 Hƣớng dẫn kiểm soát sản phẩm không phù 

hợp và hành động khắc phục 

HD.SCT.05 

III Quy trình giải quyết thủ tục hành chính    

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do Sở Công Thƣơng 

thực hiện. 

QT.KTAT.01 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm do Sở Công 

Thƣơng thực hiện. 

QT.KTAT.02 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

3 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức 

về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá 

nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thƣơng.  

QT.KTAT.03 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

4 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng. 

QT.KTAT.04 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2721
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2721
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2721
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2721
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5 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn  vật liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thƣơng. 

QT.KTAT.05 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

6 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn tiền chất thuốc nổ. 

QT.KTAT.06 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

7 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn  tiền chất thuốc nổ. 

QT.KTAT.07 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

8 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Công Thƣơng. 

QT.KTAT.08 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

9 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thƣơng. 

QT.KTAT.09 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

10 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thƣơng. 

QT.KTAT.10 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công nghiệp. 

QT.KTAT.11 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 

QT.KTAT.12 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

13 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp. 

QT.KTAT.13 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 

QT.KTAT.14 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

15 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 

QT.KTAT.15 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

16 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp. 

QT.KTAT.16 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 
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17 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn vận chuyển hàng công nghiệp 

nguy hiểm 

QT.KTAT.17 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

18 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm 

hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn 

kỹ thuật tƣơng ứng  

QT.KTAT.18 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

19 Cấp Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp 

(quy mô dƣới 3 triệu lít/năm) 

QT.KTAT.19 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

20 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 

rƣợu công nghiệp (quy mô dƣới 3 triệu 

lít/năm) 

QT.KTAT.20 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

21 Cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu công 

nghiệp (quy mô dƣới 3 triệu lít/năm) 

QT.KTAT.21 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào chai 

QT.KTAT.22 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào chai 

QT.KTAT.23 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

24 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào chai 

QT.KTAT.24 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

25 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào xe bồn 

QT.KTAT.25 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

26 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào xe bồn 

QT.KTAT.26 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

27 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 

QT.KTAT.27 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

28 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào phƣơng tiện vận tải  

QT.KTAT.28 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

29 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào phƣơng tiện vận tải  

QT.KTAT.29 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2739
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2739
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2739
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30 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào phƣơng tiện vận 

tải  

QT.KTAT.30 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

31 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LNG vào phƣơng tiện vận tải 

QT.KTAT.31 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

32 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LNG vào phƣơng tiện vận tải 

QT.KTAT.32 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LNG vào phƣơng tiện vận 

tải 

QT.KTAT.33 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

34 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp CNG vào phƣơng tiện vận tải CNG 

QT.KTAT.34 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp CNG vào phƣơng tiện vận tải 

QT.KTAT.35 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

36 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp CNG vào phƣơng tiện vận 

tải 

QT.KTAT.36 Bản 

giấy 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn 

– Môi trƣờng 

37 Thông báo hoạt động khuyến mại QT.QLTM.01 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

38 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung 

chƣơng trình khuyến mại 

QT.QLTM.02 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

39 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với 

chƣơng trình khuyến mại mang tính may 

rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng 

QT.QLTM.03 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

40 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chƣơng 

trình khuyến mại đối với chƣơng trình 

khuyến mại mang tính may rủi thực hiện 

trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ƣơng 

QT.QLTM.04 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

41 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thƣơng 

mại tại Việt Nam 

QT.QLTM.05 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

42 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức 

hội chợ, triển lãm thƣơng mại tại Việt 

Nam 

QT.QLTM.06 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 
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43 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt 

Nam 

QT.QLTM.07 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

44 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt 

Nam 

QT.QLTM.08 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

45 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của thƣơng nhân nƣớc 

ngoài tại Việt Nam 

QT.QLTM.09 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

46 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại 

Việt Nam;  

QT.QLTM.10 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

47 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại 

diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt 

Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan 

cấp Giấy phép  

QT.QLTM.11 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

48 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để thực 

hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa. 

QT.QLTM.12 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

49 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để thực 

hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối 

bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn. 

QT.QLTM.13 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

50 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để thực 

hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa 

là gạo; đƣờng; vật phẩm ghi hình; sách, 

báo và tạp chí . 

QT.QLTM.14 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

51 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để thực 

hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản 

d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 

09/2018/NĐ-CP. 

QT.QLTM.15 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

52 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 

QT.QLTM.16 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

53 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

QT.QLTM.17 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

54 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với 

giấy phép lập cơ sở bán lẻ đƣợc quy định 

tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 

QT.QLTM.18 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=367
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=367
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=367
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=229
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=229
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=229
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=230
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=230
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=230
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=230
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55 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ 

sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc 

trƣờng hợp không phải thực hiện thủ tục 

kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)    

QT.QLTM.19 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

56 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở 

bán lẻ thứ nhất thuộc trƣờng hợp phải thực 

hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế 

(ENT)    

QT.QLTM.20 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

57 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa 

chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán 

lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh 

giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy 

phép lập cơ sở bán lẻ  

QT.QLTM.21 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

58 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ 

nhất trong trung tâm thƣơng mại; tăng diện 

dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ 

nhất đƣợc lập trong trung tâm thƣơng mại 

và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, 

siêu thị mini, đến mức dƣới 500m
2
 

QT.QLTM.22 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

59 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ 

nhất không nằm trong trung tâm thƣơng 

mại 

QT.QLTM.23 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

60 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác 

và trƣờng hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ 

nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện 

lợi, siêu thị mini.  

QT.QLTM.24 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

61 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  QT.QLTM.25 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

62 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  QT.QLTM.26 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

63 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép 

cơ sở bán lẻ đƣợc tiếp tục hoạt động 

QT.QLTM.27 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

64 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh 

quy hoạch đối với dự án đầu tƣ xây dựng 

công trình kho xăng dầu có dung tích kho 

từ trên 210m3 đến dƣới 5.000m3  

QT.QLTM.28 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

65 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh 

quy hoạch đối với dự án đầu tƣ xây dựng 

công trình kho LPG có dung tích kho dƣới 

5.000m3   

QT.QLTM.29 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3103
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3103
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3103
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3103
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3104
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3104
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3104
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3104
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66 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh 

quy hoạch đối với dự án đầu tƣ xây dựng 

công trình kho LNG có dung tích kho dƣới 

5.000m3  

QT.QLTM.30 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

67 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 

phƣơng. 

QT.QLTM.31 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

68 Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán 

hàng đa cấp tại địa phƣơng. 

QT.QLTM.32 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

69 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại 

địa phƣơng. 

QT.QLTM.33 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

70 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào 

tạo. 

QT.QLTM.34 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

71 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện 

giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở 

Công Thƣơng  

QT.QLTM.35 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

72 Cấp Giấy phép bán buôn rƣợu trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng 

QT.QLTM.36 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

73 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn 

rƣợu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng 

QT.QLTM.37 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

74 Cấp lại Giấy phép bán buôn rƣợu trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng 

QT.QLTM.38 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

75 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc 

lá 

QT.QLTM.39 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

76 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu 

thuốc lá 

QT.QLTM.40 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

77 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá 

QT.QLTM.41 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

78 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 

lá 

QT.QLTM.42 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

79 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn 

sản phẩm thuốc lá 

QT.QLTM.43 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

80 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 

QT.QLTM.44 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

81 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng 

đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm 

quyền cấp của Sở Công Thƣơng 

QT.QLTM.45 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3105
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3105
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3105
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3105
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2768
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2768
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2768
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82 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng 

dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thƣơng 

QT.QLTM.46 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

83 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 

tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc 

thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng 

QT.QLTM.47 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

84 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.48 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

85 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.49 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

86 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại 

lý bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.50 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

87 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.51 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

88 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.52 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

89 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.53 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

90 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thƣơng  

QT.QLTM.54 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

91 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thƣơng  

QT.QLTM.55 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

92 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thƣơng 

mại  

QT.QLTM.56 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

93 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định 

thƣơng mại  

QT.QLTM.57 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

94 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng 

nhân kinh doanh mua bán LPG  

QT.QLTM.58 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

95 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thƣơng nhân kinh doanh mua bán LPG   

QT.QLTM.59 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

96 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán 

LPG  

QT.QLTM.60 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

97 Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép. QT.QLTM.61 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3617
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3617
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3617
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3618
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3618
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3618
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2761
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2761
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2762
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2762
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98 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng 

nhân kinh doanh mua bán LNG  

QT.QLTM.62 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

99 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thƣơng nhân kinh doanh mua bán LNG  

QT.QLTM.63 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

100 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán 

LNG  

QT.QLTM.64 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

101 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng 

nhân kinh doanh mua bán CNG  

QT.QLTM.65 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

102 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thƣơng nhân kinh doanh mua bán CNG 

QT.QLTM.66 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

103 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán 

CNG 

QT.QLTM.67 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý thƣơng mại 

104 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ 

trồng cây thuốc lá 

QT.QLCN.01 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý công 

nghiệp 

105 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu 

tƣ trồng cây thuốc lá.  

QT.QLCN.02 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý công 

nghiệp 

106 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đầu tƣ trồng cây thuốc lá  

QT.QLCN.03 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý công 

nghiệp 

107 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

QT.QLCN.04 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý công 

nghiệp 

108 Cấp Giấy xác nhận ƣu đãi dự án sản xuất 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh 

mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ƣu tiên 

phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 

QT.QLCN.05 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý công 

nghiệp 

109 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực 

tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh 

Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển 

lƣới điện trung và hạ áp sau các trạm 

110kV) 

QT.QLNL.01 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

110 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện QT.QLNL.02 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

111 Cấp lại thẻ an toàn điện QT.QLNL.03 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3091
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3091
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3088
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3088
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112 Huấn luyện và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an 

toàn điện 

QT.QLNL.04 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

113 Cấp giấy phép hoạt động tƣ vấn chuyên 

ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa 

phƣơng 

QT.QLNL.05 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

114 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động 

tƣ vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm 

quyền cấp của địa phƣơng 

QT.QLNL.06 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

115 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với 

nhà máy điện có quy mô dƣới 03MW đặt 

tại địa phƣơng 

QT.QLNL.07 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

116 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động 

phát điện đối với nhà máy điện có quy mô 

dƣới 03MW đặt tại địa phƣơng 

QT.QLNL.08 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

117 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến 

cấp điện áp 0,4kV tại địa phƣơng 

QT.QLNL.09 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

118 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động 

bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa 

phƣơng 

QT.QLNL.10 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

119 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện 

đến cấp điện áp 35 kV tại địa phƣơng 

QT.QLNL.11 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

120 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động 

phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại 

địa phƣơng 

QT.QLNL.12 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

121 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lƣ̣c cho các đối 

tƣợng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thƣơng 

QT.QLNL.13 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

122 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lƣ̣c cho các đối 

tƣợng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thƣơng cấp tỉnh trƣờng hợp thẻ bị mất 

hoặc bị hỏng thẻ. 

QT.QLNL.14 Bản 

giấy 

Phòng Quản 

lý năng lƣợng 

 



19 

 

Phụ lục 04: Sơ đồ tƣơng tác các quá trình Hệ thống quản lý chất lƣợng 

(Kèm theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương) 

 

 

Hệ thống quản lý chất lƣợng(4) 

Tổc hức và 

Bối cảnh (4) 
Hỗ trợ(7), 

Tác nghiệp(8) 
Thỏa mãn 

của khách 

hàng Do Plan 

Đánh giá kết 

quả thực 

hiện(9) 
Yêu cầu  khách 

hàng 

Sự lãnh 

đạo  (5) 
Kết quả của 

HTQLCL 
Hoạch định(6) 

Dịch vụ 
Check Act 

Nhu cầu và mong 

đợi của các bên 

quan tâm(4) 

Cải 

tiến(10) 
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Phụ lục 05: Các biểu mẫu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC 

(Kèm theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 của Sở Công Thương) 
 

Mẫu số 01 (BM 01):  Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
 

Chữ ký số của Tổ chức (nếu 

là biểu mẫu điện tử) 
 

 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ  

HÀNH CHÍNH CÔNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:…../GTN-TTPVHCC Bình Định, ngày …… tháng …… năm …… 

  

 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

Mã hồ sơ:...... 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả …………………. 

Tiếp nhận hồ sơ của: …………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: ……………………………….Email: …………………………………………….. 

Nội dung yêu cầu giải quyết: ……………………………………………………………………. 

Thành phần hồ sơ nộp gồm: 

1……………………………………………………………………….                            

2………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………. 

Số lƣợng hồ sơ:…………….(bộ) 

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: ...............ngày 

Thời gian nhận hồ sơ: ....giờ.... phút, ngày … tháng ...năm.... 

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:... giờ..., phút, ngày … .tháng....năm.... 

Đăng ký nhận kết quả tại: ………………………….. 

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:………………………Số thứ tự………………. 

  

NGƢỜI NỘP HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
NGƢỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN TTPVHCC 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
... giờ..., phút, ngày … .tháng....năm.... 

NGƯỜI NHẬN KẾT QUẢ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02 (BM 02): Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

 

Chữ ký số của Tổ chức (nếu là 

biểu mẫu điện tử) 
 

 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ  

HÀNH CHÍNH CÔNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:……../HDHS Bình Định, ngày …… tháng …… năm …… 

  

 

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

 

Hồ sơ của:........................................................................................................................................ 

Nội dung yêu cầu giải quyết: ……………………………………………………………….......... 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………........ 

Số điện thoại…………………………………..Email:………………………………………......... 

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

1........................................................................................................................................................ 

2…………………………………………………............................................................................. 

3......................................................................................................................................................... 

4…………………………………………………............................................................................. 

……………………………………………………........................................................................... 

……………………………………………………........................................................................... 

Lý do: ……………………………………………………………………………………………… 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vƣớng mắc, Ông/Bà liên hệ với ………………………... số 

điện thoại ………………………. để đƣợc hƣớng dẫn./. 

  

  NGƢỜI HƢỚNG DẪN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Chữ ký số của Người hướng dẫn nếu là biểu mẫu điện tử) 
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Mẫu số 03 (BM 03): Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

 

Chữ ký số của Tổ chức (nếu 

là biểu mẫu điện tử) 
 

 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ  

HÀNH CHÍNH CÔNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:……/TTPVHCC Bình Định, ngày …… tháng …… năm …… 

 

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Một cửa………………………………………........ 

Tiếp nhận hồ sơ của: ……………………………………………………………………………..... 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: …………………………………… Email:………………………………………..... 

Nội dung yêu cầu giải quyết:……………………………………………………………………..... 

Qua xem xét, Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo 

không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ này với lý do cụ thể nhƣ sau: 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Xin thông báo cho Ông/Bà đƣợc biết và thực hiện./. 

  

NGƢỜI NỘP HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
NGƢỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Chữ ký số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu là biểu mẫu 

điện tử) 

 

 

Ghi chú: Trƣờng hợp chƣa thiết lập đƣợc Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Phiếu đƣợc lập thành 

2 liên; một liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong trƣờng hợp nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ 

bƣu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; một liên đƣợc lƣu tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 
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Mẫu số 04 (BM 04): Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 

 

Chữ ký số của Tổ chức (nếu 

là biểu mẫu điện tử) 
 

 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ CÔNG THƢƠNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:……./PXL-SCT Bình Định, ngày …… tháng …… năm …… 

 

PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ 

 

Kính gửi:................................................................................ 

 

Ngày...tháng...năm ..., (tên cơ quan, đơn vị) tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục 

hành chính (tên thủ tục hành chính) của Ông/Bà/Tổ chức); mã số: ……......................................... 

Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: …..giờ..., ngày....tháng...năm... 

Tuy nhiên đến nay, (tên cơ quan, đơn vị) chƣa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ông/Bà/Tổ chức 

đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/Biên nhận hồ sơ. Lý 

do:...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông/Bà/Tổ chức. 

(tên cơ quan, đơn vị) xin lỗi Ông/Bà/Tổ chức và sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ cho Ông/Bà/Tổ chức 

vào ngày ……. tháng ... năm …… 

Mong nhận đƣợc sự thông cảm của Ông/Bà/Tổ chức vì sự chậm trễ này./. 

 

   THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nếu là biểu 

mẫu điện tử) 
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Mẫu số 05 (BM 05): Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

 
Chữ ký số của Tổ chức (nếu 

là biểu mẫu điện tử) 
 

 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ  

HÀNH CHÍNH CÔNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:……/TTPVHCC  Bình Định, ngày …… tháng …… năm …… 

  

PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

 

Mã số hồ sơ: ……………………………………………………………………............................. 

Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ: ……………………………………………………................ 

Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ: …………………………………………………….................. 

TÊN CƠ QUAN 
THỜI GIAN GIAO, NHẬN HỒ 

SƠ 

KẾT QUẢ GIẢI 

QUYẾT HỒ SƠ 

(Trƣớc hạn/đúng 

hạn/quá hạn) 

GHI 

CHÚ 

1. Giao: ...giờ...phút, ngày... tháng... năm....     

 
Ngƣời giao Ngƣời nhận    

  

  

  

  

2. Nhận: …............................ 

 

1. Giao: ………..................... ...giờ...phút, ngày... tháng... năm....     

2. Nhận: ……….................... 

Ngƣời giao 

 

 

Ngƣời nhận 

 

 

    

1. Giao: …………................. ...giờ...phút, ngày... tháng... năm....     

2. Nhân: …………................ 

Ngƣời giao 

 

 

Ngƣời nhận 

 

 

    

1. Giao: …………................. ...giờ...phút, ngày... tháng... năm....     

2. Nhân: …………................ 

Ngƣời giao 

 

 

Ngƣời nhận 

 

 

    

1. Giao: …………................. ...giờ...phút, ngày... tháng... năm....     

2. Nhân: …………................ 
Ngƣời giao 

 

Ngƣời nhận 

 

    

1. Giao: …………................. 

...giờ...phút, ngày ... tháng ... 

năm.... 
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2. Nhân: …………................ 
Ngƣời giao 

 

Ngƣời nhận 

 

    

1. Giao: …………................. ...giờ...phút, ngày... tháng... năm....     

2. Nhân: …………................ 
Ngƣời giao 

 

Ngƣời nhận 

 

    

1. Giao: …………................. 

...giờ...phút, ngày ... tháng ... 

năm.... 

    

2. Nhân: …………................ 

Ngƣời giao 

 

 

Ngƣời nhận 

 

 

    

1. Giao: …………… ...giờ...phút, ngày... tháng... năm....     

2. Nhận: Ngƣời giao Ngƣời nhận     

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công/Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả 

 

Ghi chú: 
- Trƣờng hợp hồ sơ đƣợc chuyển qua dịch vụ bƣu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-

TTg thì thời gian giao, nhận hồ sơ và việc ký nhận thể hiện trong hóa đơn của cơ quan Bƣu chính; 

- Kết quả giải quyết hồ sơ do bên nhận nhập thông tin/ ghi khi nhận bàn giao hồ sơ. 

- Trƣờng hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử chƣa vận hành, ngƣời giao và ngƣời nhận phải ký 

và ghi rõ họ tên. Khi Hệ thống thông tin một cửa điện tử đã vận hành, việc lƣu vết đƣợc thực hiện 

tự động và thể hiện trên mẫu phiếu điện tử 
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Mẫu số 06 (BM 06):  Mẫu sổ theo dõi hồ sơ 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ  

HÀNH CHÍNH CÔNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:...... /TTPVHCC Bình Định, ngày …… tháng …… năm …… 

  

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ 

 

STT Mã hồ sơ Tên TTHC 
Tên tổ chức,  

cá nhân 
Địa chỉ, số điện thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải quyết 

Ngày Nhận và Trả kết quả 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả kết 

quả 

Phƣơng 

thức nhận 

kết quả 

Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Ghi chú:Sổ theo dõi hồ sơ đƣợc lập theo từng lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực tại Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh. 
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Mẫu số 07 (BM 07):  Mẫu sổ thống kê kết quả giải quyết TTHC 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ  

HÀNH CHÍNH CÔNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:...... /TTPVHCC Bình Định, ngày …… tháng …… năm …… 

  
 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 

 (Từ ngày …/…/….. đến  ngày…./…./…..) 
 

 

STT 

Tên 

lĩnh 

vực 

Hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ chƣa giải quyết 

Hồ sơ 

đang 

tạm 

dừng 

Hồ sơ 

trả lại do 

không 

đủ điều 

kiện giải 

quyết 

Tổng số 

hồ sơ 

Tồn 

kỳ 

trƣớc 

Tiếp 

nhận 

trực 

tiếp 

Tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Tổng 

số hồ 

sơ 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng số 

hồ sơ 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 13 14 

1 

 
            

2 

 
            

3 

 
            

4 

 
            

5 

 
            

6 

 
            

7 

 
            

8 

 
            

9 

 
            

10 

 
            

TỔNG 

CỘNG             
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Biểu mẫu BM 5.3 Bảng mô tả việc làm 

(Kèm theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương) 
 

STT 

(Mã 

vị trí)  

Tên vị trí 

việc làm 

  

Ngạch 

công 

chức tối 

thiểu 

Mô tả công việc thực hiện 

1 Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 

1.1 
Giám đốc 

Sở 

Chuyên 

viên 

chính 

1. Giám đốc Sở là ngƣời đứng đầu Sở; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm trƣớc Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trƣớc pháp luật về thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao. 

2. Chủ trì, chỉ đạo, điều hành, tham mƣu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nƣớc về hoạt động công nghiệp, thƣơng mại 

trên địa bàn tỉnh. 

3. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành và phụ trách các lĩnh vực công tác:  

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm, 

hàng năm; các Đề án, dự án và chƣơng trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, kế hoạch, đề 

án, dự án, chƣơng trình đã đƣơc phê duyệt. 

- Chỉ đạo việc theo dõi, nắm bắt tình hình,  tháo gỡ hoặc kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn liên quan đến hoạt 

động SXKD của các DN công nghiệp - thƣơng mại. 

- Phối hợp cùng các Sở, ngành xúc tiến, kêu gọi đầu tƣ các dự án công nghiệp - thƣơng mại trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức. 

- Công tác quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, khen thƣởng, kỷ luật, đào tạo bồi 

dƣỡng, chế độ chính sách tiền lƣơng, bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng, thay đổi chức 

danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

- Công tác tài chính, chính sách của ngành Công Thƣơng. 

- Công tác Thanh tra, pháp chế; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, cải cách 

hành chính của cơ quan; thông tin tuyên truyền, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực của ngành 

thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Sở trên địa bàn tỉnh; Tiếp dân định kỳ. 

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nƣớc đƣợc giao. 

- Lĩnh vực quản lý điện, năng lƣợng mới, năng lƣợng tái tạo và phát triển lƣới điện. 

- Lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, kỹ thuật an toàn - khai thác chế biến khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn 

thực phẩm, an toàn hóa chất, môi trƣờng trong lĩnh vƣ̣c công thƣơng. 

- Trực tiếp phụ trách Thanh tra, Phòng Quản lý Năng lƣợng, Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trƣờng 

- Đối nội, đối ngoại và nghiên cứu khoa học.  
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- Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT, Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, Hội đồng nâng bậc lƣơng, Chỉ huy trƣởng Ban Chỉ huy 

Quân sự cơ quan, Trƣởng Ban PCLB, GNTT cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP,... 

 - Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, thành viên 

UBND tỉnh và thành viên các tổ chức khác do UBND tỉnh quyết định thành lập. 

4. Chủ tài khoản thứ 1 các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở 

1.2 
Phó Giám 

đốc Sở  

Chuyên 

viên 

chính 

1. Giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và phụ trách một số phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở Công Thƣơng theo sự phân công của Giám đốc; đƣợc ủy quyền giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh 

vực đƣợc phân công; chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc Sở và trƣớc pháp luật về các quyết định của mình. Một Phó 

Giám đốc đƣợc Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt. 

2. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác:  

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức. 

- Công tác quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, khen thƣởng, kỷ luật, đào tạo bồi 

dƣỡng, chế độ chính sách tiền lƣơng, bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng, thay đổi chức 

danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

- Lĩnh vực công tác lƣu thông hàng hóa, phát triển thị trƣờng; bán hàng đa cấp; bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng, 

nhƣợng quyền thƣơng mại và dịch vụ thƣơng mại; công tác xúc tiến thƣơng mại trong và ngoài nƣớc, công tác xuất 

nhập khẩu, thƣơng mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế; công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin, quản trị 

hành chính cơ quan. 

- Công tác Văn thƣ - Lƣu trữ, cải cách hành chính, công nghệ thông tin, vận hành hệ thống quản lý chất lƣợng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của Sở. 

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng, Phòng Quản lý Thƣơng mại, Trung tâm Xúc tiến Thƣơng mại 

- Trƣởng ban Ban Biên tập Bản tin Công Thƣơng, Website của Sở; Trƣởng ban ISO Sở.  

-  Chủ tài khoản thứ 2 của Sở. 

3. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác:  

- Công tác kế hoạch, tổng hợp, quản lý tài sản của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp và hoạt động khuyến công, Hiệp hội ngành hàng 

- Trƣ̣c tiếp phụ trách Phòng K ế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Phòng Quản lý Công nghiệp , Trung tâm Khuyến 

công và Tƣ vấn phát triển công nghiệp.  

4.  Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, chƣơng trình, đề án đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Công Thƣơng đối với các lĩnh vực công tác đƣợc giao phụ trách. 

5. Chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn bản để trình UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành bao gồm: 

Chƣơng trình, kế hoạch hoạt động liên quan đến ngành Công Thƣơng thuộc lĩnh vực đƣợc giao phụ trách. 

6.  Chủ trì các cuộc họp liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của ngành Công Thƣơng thuộc lĩnh vực đƣợc giao phụ 

trách. 

7. Tham gia các cuộc họp của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh mà Phó Giám đốc đƣợc cử tham gia làm thành 
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viên. 

8.  Chỉ đạo, kiểm tra việc báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đƣợc giao phụ 

trách. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 

1.3 
Trƣởng 

phòng  

thuộc Sở 

Chuyên 

viên 

1. Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng; tham mƣu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nƣớc đối với lĩnh vực 

đƣợc phân công; chịu trách nhiệm trƣớc Lãnh đạo Sở về thực hiện nhiệm vụ công việc đƣợc giao của phòng. 

2. Thực hiện quản lý, phân công nhiệm vụ công chức của phòng; theo dõi, nhận xét kết quả hoạt động của công 

chức thuộc phòng.  

3. Chủ trì xây dựng Chƣơng trình công tác hàng năm, quý, tháng của phòng; xử lý văn bản đến của phòng. 

4. Chủ trì tổ chức cuộc họp của phòng, các hoạt động phối hợp với các phòng chuyên môn. 

5. Thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, thi đua khen thƣởng của phòng. 

6. Triển khai thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm của phòng. 

8. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc của phòng; đề xuất giải pháp, xin ý kiến chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ 

những khó khăn, vƣớng mắc trong giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của Phòng. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. 

1.3.1 

Chánh 

Văn 

phòng 

Chuyên 

viên 

1. Phụ trách chung, quản lý, điều hành toàn bộ công việc, hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; 

chịu trách nhiệm trƣớc Lãnh đạo Sở về lĩnh vực phụ trách.   

2. Thực hiện các nhiệm vụ của Trƣởng phòng thuộc Sở và tƣơng đƣơng. 

3. Tham mƣu, giúp Giám đốc Sở và trực tiếp thực hiện các công tác: 

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, 

số lƣợng ngƣời làm việc tại cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở. 

- Công tác cán bộ (quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, khen thƣởng, kỷ luật, đào 

tạo bồi dƣỡng, chế độ chính sách tiền lƣơng, bổ nhiệm vào ngạch, nâng lƣơng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng 

hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức,…) 

- Công tác thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn thuộc Sở phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thƣơng theo hƣớng dẫn  của Bộ Công Thƣơng, Bộ Nội vụ và theo quy 

định của UBND tỉnh. 

- Công tác kê khai tài sản và thu nhập cá nhân theo phân cấp 

- Quản lý hồ sơ công chức theo quy định 

- Thông báo các cuộc họp của Lãnh đạo Sở 

5. Thƣ ký của Hội đồng sơ tuyển công chức, viên chức của Sở và các cuộc họp của Lãnh đạo Sở; tham gia các Hội 

đồng khác theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, Lãnh đạo Sở phân công. 

1.3.2 
Chánh 

Thanh tra 

Thanh 

tra viên 

1. Phụ trách chung, quản lý, điều hành toàn bộ công việc, hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra; chịu 

trách nhiệm trƣớc Lãnh đạo Sở về lĩnh vực phụ trách.   
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2. Thực hiện các nhiệm vụ của Trƣởng phòng thuộc Sở và tƣơng đƣơng 

3. Tham mƣu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật 

Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

4. Trực tiếp thực hiện các công tác: 

- Công tác tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; 

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật chuyên ngành công thƣơng; 

- Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN); 

- Hƣớng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và PCTN đối với các 

cơ quan đơn vị thuộc Sở; 

- Hoạt động Thanh tra chuyên ngành: An toàn kĩ thuật công nghiệp; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực 

phẩm, xăng dầu, khí gas hóa lỏng. 

1.3.3 

Trƣởng 

phòng  

Kế hoạch - 

Tài chính - 

Tổng hợp 

 

Chuyên 

viên 

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trƣởng phòng thuộc Sở. 

2. Tham mƣu giúp Giám đốc Sở và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ: 

- Hƣớng dẫn, tổ chức việc tham mƣu và phối hợp thực hiện công tác: thống kê, tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch, 

chính sách trên lĩnh vực Công nghiệp và Thƣơng mại.  

- Hƣớng dẫn và triển khai xây dựng các chƣơng trình, kế hoạch cụ thể của ngành trên địa bàn tỉnh (theo các Quy 

hoạch, Kế hoạch, Chƣơng trình hành động). 

- Hƣớng dẫn và điều hành các công tác: đề xuất, góp ý, rà soát điều chỉnh cơ chế, chính sách phát triển trên lĩnh vực 

CN-TM. 

- Thực hiện và hƣớng dẫn cán bộ trong công tác phối hợp với các phòng chức năng liên quan để xây dựng kế hoạch 

PCTT & TKCN, Chƣơng trình XDNTM thuộc trách nhiệm của Sở. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra báo cáo quyết toán và tổng hợp báo cáo quyết toán hàng năm của Sở. 

- Thực hiện và hƣớng dẫn công tác phối hợp với các phòng và đơn vị trực thuộc Sở triển khai và tổng hợp báo cáo 

đánh giá chƣơng trình hợp tác phát triển CN-TM với các tỉnh trong nƣớc, chƣơng trình hợp tác phát triển với các 

ngành trên địa bàn tỉnh.  

1.3.4 

Trƣởng 

Phòng  

Quản lý 

Công 

nghiệp 

 

Chuyên 

viên 

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trƣởng phòng thuộc Sở. 

2. Phụ trách công tác lập, hƣớng dẫn và triển khai thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách 

phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác khuyến công. 

3. Tham gia Hội đồng thẩm định và nghiệm thu các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh. 

4. Hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nƣớc đối với Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh. 

1.3.5 

Trƣởng 

Phòng 

Quản lý 

Năng 

Chuyên 

viên 

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trƣởng phòng thuộc Sở. 

2. Tham mƣu giúp Giám đốc Sở và trực tiếp thực hiện công tác QLNN về lĩnh vực Năng lƣợng:  

- Thực hiện công tác kế hoạch phát triển điện lực tỉnh, thủy điện, năng lƣợng mới, năng lƣợng tái tạo. 

- Thực hiện hƣớng dẫn, giám sát, kiểm tra  thực hiện các quy hoạch năng lƣợng  đã phê duyệt; tình hình đầu tƣ phát 
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lƣợng triển nguồn và lƣới điện. 

- Thực hiện quản lý nhà nƣớc đối với các dự án năng lƣợng đầu tƣ xây dựng trên địa bàn tỉnh nhƣ: thủy điện, phong 

điện, điện năng lƣợng mặt trời và các dạng năng lƣợng khác. 

- Quản lý kỹ thuật an toàn điện, an toàn hồ đập thủy điện và các công trình năng lƣơng khác. 

1.3.6 

Trƣởng 

phòng  

Quản lý 

Thƣơng 

mại 

Chuyên 

viên 

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trƣởng phòng thuộc Sở. 

2. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực: 

- Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực 

thƣơng mại. 

- Xây dựng Chƣơng trình, Đề án, Kế hoạch công công tác dài hạn, ngắn hạn thuộc lĩnh vực công tác đƣợc giao; xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, hƣớng dẫn và kiểm tra thuộc lĩnh vực công tác đƣợc giao. 

- Tham mƣu xây dựng và tổ chức hƣớng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển về lĩnh vực thƣơng mại. 

1.3.7 

Trƣởng 

Phòng Kỹ 

thuật An 

toàn - Môi 

trƣờng 

Chuyên 

viên 

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trƣởng phòng thuộc Sở. 

2. Trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ: 

- Thực hiện quản lý hoạt động khoáng sản theo quy định. 

- Thực hiện quản lý công tác cấp phép, thẩm định, đào tạo thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng. 

- Chủ trì hoặc tham gia các công tác liên ngành, các hội đồng: Hội đồng khoa học Sở, Thƣ ký Hội thi STKT, Thƣ 

ký BCĐ AT VSTP tỉnh, TV thƣờng trực cấp phép ATTP, HĐ sơ tuyển Giải thƣởng CLVN, HĐ đánh giá trữ lƣợng 

khoáng sản. 

- Tham gia xây dựng các chƣơng trình, đánh giá các kế hoạch, đề án của các đơn vị trực thuộc. 

- Quản lý khoa học công nghệ và công tác khác liên quan. 

1.4 

Phó 

Trƣởng 

phòng 

thuộc Sở 

Chuyên 

viên 

1. Giúp Trƣởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trƣớc Lãnh đạo Sở, 

trƣớc Trƣởng phòng về nhiệm vụ đƣợc phân công. 

2. Khi Trƣởng phòng vắng mặt, chịu trách nhiệm công tác điều hành các hoạt động của phòng 

3. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đƣợc giao. 

4. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức trong phòng; phối hợp với lãnh đạo các phòng giải quyết 

những vấn đề có liên quan của phòng; công tác phối hợp với các phòng, đơn vị. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Trƣởng phòng phân công. 

1.4.1 

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

 

1. Giúp Chánh Văn phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trƣớc Lãnh đạo 

Sở, trƣớc Chánh Văn phòng và trƣớc pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân công. 

2. Trực tiếp phụ trách một số công tác: 

- Công tác quản trị hành chính (Lễ tân, khánh tiết hội nghị, hội thảo, ký kết; mua sắm, quản lý tài sản, thiết bị của cơ 

quan; lập lịch công tác tuần, lịch trực lễ tết, phát hành giấy mời; điều xe; giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế 

và đề xuất sửa đổi cho phù hợp; đền ơn đáp nghĩa...) 

- Công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin 
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- Công tác văn thƣ, lƣu trữ 

- Công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, 

bảo vệ bí mật nhà nƣớc, an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cháy nổ tại cơ quan  

- Công tác phục vụ, bảo vệ cơ quan, an ninh trật tự trong và ngoài giờ hành chính tại cơ quan 

- Thống kê công văn có yêu cầu thời gian phúc đáp ; Theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở.  

3. Trực tiếp phụ trách một số công tác:  

- Công tác thi đua - khen thƣởng 

- Công tác đào tạo - bồi dƣỡng 

- Công tác tổng hợp báo cáo hoạt động, xây dựng chƣơng trình, kế hoạch chung của cơ quan 

- Công tác ngoại vụ, QLNN về thanh niên, bình đẳng giới, tuyên truyền,… 

3. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng, Lãnh đạo Sở giao. 

1.4.2 

Phó 

Chánh 

Thanh tra 

Thanh 

tra viên 

1. Giúp Chánh Thanh tra Sở trực tiếp phụ trách công tác thanh tra; Quản lý, điều hành Thanh tra Sở theo ủy quyền 

của Chánh Thanh tra Sở. Chịu trách nhiệm trƣớc Lãnh đạo Sở, trƣớc Chánh Thanh tra và trƣớc pháp luật về nhiệm 

vụ đƣợc phân công. 

2. Trực tiếp tham mƣu, thực hiện các nhiệm vụ:  

- Hoạt động thanh tra Hành chính; 

- Thanh tra chuyên ngành: về lĩnh vực năng lƣợng, xuất nhập khẩu, xúc tiến thƣơng mại, thƣơng mại điện tử, bán 

hàng đa cấp, bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng. 

1.4.3 

Phó 

Trƣởng 

phòng 

 Kế hoạch 

- Tài chính 

- Tổng 

hợp 

 

 

Chuyên 

viên 

1.Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trƣởng phòng thuộc Sở. 

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tổng hợp dự toán tài chính hàng năm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thƣơng 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thẩm tra, phân bổ kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho Văn phòng Sở và 02 Trung tâm. 

Thẩm tra, kiểm tra việc bổ sung kinh phí địa phƣơng cho các chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại, khuyến công; quản lý 

việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. 

- Kiểm tra báo cáo quyết toán và tổng hợp báo cáo quyết toán hàng năm của Sở. 

- Hƣớng dẫn, kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách, quy định về thu chi ngân sách; cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của Văn phòng Sở và các đơn vị  trực thuộc theo quy định.  

- Hƣớng dẫn, giám sát việc mua sắm, thanh lý tài sản công của Sở theo quy định. 

- Trực tiếp tham gia góp ý các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế có liên quan đến lĩnh vực tài chính; 

góp ý, tổng hợp báo cáo khi có yêu cầu. 

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác đầu tƣ XDCB và đầu tƣ công thuộc trách nhiệm của Sở Công Thƣơng.  

- Hƣớng dẫn, hỗ trợ chuyên viên thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực tài chính.  
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1.4.4 

Phó 

Trƣởng 

phòng 

Quản lý 

Công 

nghiệp 

 

 

Chuyên 

viên 

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trƣởng phòng thuộc Sở. 

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tham mƣu công tác lập các chƣơng trình, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh.  

- Hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nƣớc đối với Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3. Phụ trách các nhiệm vụ chuyên môn:  

+ Lĩnh vực quản lý cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;  

+ Công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách 

phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy chế của Sở và quy định của cấp trên;  

+ Theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các dự án đầu tƣ SXCN, phản ánh khó khăn, vƣớng mắc 

cho Lãnh đạo sở, UBND tỉnh; tham mƣu đề xuất các giải pháp tháo gỡ, tại điều kiện cho doanh nghiệp và sản xuất 

công nghiệp phát triển, tăng trƣởng; 

+ Theo dõi, phân tích, đánh giá, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình sản xuẩt công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

các dự án đầu tƣ SXCN, các chƣơng trình, kế hoạch, đề án phát triển đƣợc cấp trên giao. 

1.4.5 

Phó 

Trƣởng 

phòng  

Quản lý 

Năng 

lƣợng  

Chuyên 

viên 

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trƣởng phòng thuộc Sở. 

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: 

- Chủ trì trong công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các 

công trình năng lƣợng theo phân cấp 

- Theo dõi, thực hiện công tác quản lý chất lƣợng các công trình xây dựng chuyên ngành năng lƣợng. 

- Triển khai thực hiện công tác tiết kiệm năng lƣợng. 

- Công tác chuyển giao lƣới điện hạ áp nông thôn; công tác điều chuyển công trình điện đƣợc đầu tƣ bằng vốn nhà 

nƣớc sang ngành điện và theo dõi việc thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) về xây dựng nông thôn mới. 

- Thực hiện công tác cấp giấy phép hoạt động điện lực nhƣ tham gia thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện 

lực, kiểm tra điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động điện lực nhƣ xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động điện lực; phối hợp kiểm tra 

việc thực hiện các quy định về an toàn công trình lƣới điện cao áp, an toàn điện. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, sát hạch và cấp thẻ an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật điện 

nông thôn. 

1.4.6 

Phó 

Trƣởng 

phòng 

Quản lý 

Thƣơng 

mại  

Chuyên 

viên 

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trƣởng phòng thuộc Sở. 

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:  

- Xuất nhập khẩu; xúc tiến thƣơng mại xuất khẩu; thƣơng mại điện tử; hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác quốc tế trên 

địa bàn tỉnh; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển thị trƣờng, chống bán phá giá, chống trợ cấp và thực 

hiện các biện pháp tự vệ có yếu tố nƣớc ngoài; đề xuất thực hiện các chính sách, chƣơng trình, kế hoạch, các đề án 

phát triển hàng xuất khẩu, phát triển thƣơng mại điện tử, Kế hoạch thực hiện Hội nhập KTQT. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, DN hoạt động trên địa bàn tỉnh thu thập số liệu thống kê, thông tin, tình hình 
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hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của DN; Tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình hoạt động xuất 

nhập khẩu theo quy định (hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) và theo yêu cầu đột xuất.  

- Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc cho DN nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, quản lý nhập 

khẩu, bảo đảm cán cân thƣơng mại hợp lý nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng 

hóa. 

- Thực hiện đề xuất và chịu trách nhiệm trƣớc lãnh đạo Sở giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực 

xuất nhập khẩu khi Trƣởng phòng phân công. 

3. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: 

- Nhiệm vụ xúc tiến thƣơng mại nội địa; tổ chức các hoạt động khuyến khích “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng 

Việt Nam”; phối hợp, hƣớng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thƣơng hiệu 

hàng Việt Nam. 

- Hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách ƣu đãi, khuyến khích, hỗ trợ thƣơng nhân phát triển các 

mối liên kết kinh tế trong quá trình lƣu thông hàng hóa. 

- Phối hợp tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chính sách khác khi Trƣởng phòng đề nghị. 

- Chỉ đạo việc hƣớng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thƣơng mại trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện 

pháp luật, chính sách, chế độ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của nhà nƣớc về thƣơng mại. 

- Thực hiện đề xuất và chịu trách nhiệm trƣớc lãnh đạo Sở giải quyết các thủ tục hành chính liên quan khi Trƣởng 

phòng phân công. 

1.4.7 

Phó 

trƣởng 

Phòng Kỹ 

thuật An 

toàn – Môi 

trƣờng 

 

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trƣởng phòng thuộc Sở;  

2. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: 

- Các nhiệm vụ liên quan lĩnh vực hóa chất. 

- Các nhiệm vụ liên quan an toàn thực phẩm. 

- Các nhiệm vụ liên quan khoa học công nghệ. 

2 
Nhóm chuyên môn,  nghiệp vụ (Tham mƣu thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc Trƣởng phòng phân công và các 

nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.) 

2.1 

Quản lý kế 

hoạch - 

tổng hợp 

Chuyên 

viên 

1. Thực hiện công tác kế hoạch, đề án phát triển ngành 

- Tổng hợp, xây dựng và triển khai chƣơng trình, kế hoạch, đề án phát triển ngành 

- Tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện chƣơng trình, kế hoach, đề án phát triển ngành 

- Góp ý các chƣơng trình, kế hoạch, đề án phát triển của các ngành, các lĩnh vực khác có liên quan. 

2. Phối hợp đề xuất xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chính sách phát triển ngành 

-Tham gia thực hiện và đề xuất góp ý xây dựng, rà soát điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực công 

nghiệp, thƣơng mại, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Tham mƣu tổ chức hƣớng dẫn, triển khai thực hiện sung cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực công nghiệp, thƣơng 

mại đến các tổ chức, cá nhân sau khi đƣợc ban hành và báo cáo kết quả. 

3. Thực hiện công tác tổng hợp 
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- Tổng hợp, xây dựng Chƣơng trình công tác trọng tâm hàng năm của Sở. 

- Phối hợp, thực hiện công tác thống kê tổng hợp số liệu trên lĩnh vực CN-TM; Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động 

công nghiệp, thƣơng mại tuần, tháng, quý, năm, 5 năm; Báo cáo trực báo hàng tháng của Sở, của phòng. Báo cáo 

tình hình phục vụ tết của ngành Công Thƣơng; Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) của ngành Công 

Thƣơng  

- Thực hiện báo cáo trực báo, Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Sở tại các cuộc họp trực báo. 

- Tổng hợp ý kiến và giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực ngành, báo cáo theo quy định. 

- Tổng hợp tình hình, tham mƣu và đề xuất các giải pháp phát triển hợp tác lĩnh vực của Ngành với các tỉnh, thành 

phố khu vực MT-TN. Tổng hợp báo cáo đánh giá chƣơng trình hợp tác phát triển CN-TM với các tỉnh trong nƣớc, 

chƣơng trình hợp tác phát triển với các ngành trên địa bàn tỉnh. 

- Tổng hợp số liệu và lƣu trữ tài liệu Chƣơng trình xây dựng Nông thôn mới. 

- Thực hiện công tác văn thƣ lƣu trữ của Phòng. 

2.2 
Quản lý 

Tài chính 

Chuyên 

viên 

- Tổng hợp dự toán tài chính hàng năm của các cơ quan đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để trình 

phê duyệt thẩm tra. 

-Thực hiện phân bổ kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc. 

- Thực hiện việc kiểm tra báo cáo quyết toán và tổng hợp báo cáo quyết toán hàng năm của Sở. 

2.3 

Quản lý 

Công 

nghiệp 

Chuyên 

viên 

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh  

+ Tham mƣu công tác hƣớng dẫn và triển khai thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách phát 

triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng quản lý của phòng. 

+ Tham mƣu thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch, đề án, cơ chế 

chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng quản lý theo quy chế của Sở và quy định của cấp 

trên. 

+ Theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các dự án đầu tƣ SXCN, phản ánh khó khăn, vƣớng mắc 

cho lãnh đạo sở, UBND tỉnh; tham mƣu đề xuất các giải pháp tháo gỡ, tại điều kiện cho doanh nghiệp và sản xuất 

công nghiệp phát triển, tăng trƣởng. 

+ Theo dõi, phân tích, đánh giá, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình sản xuẩt công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các dự 

án đầu tƣ SXCN, các chƣơng trình, kế hoạch, đề án phát triển đƣợc cấp trên giao.  

+ Tham mƣu công tác lập, hƣớng dẫn và triển khai thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách 

phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng quản lý của phòng, gồm: ngành công nghiệp hỗ 

trợ; công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm; công nghiệp dệt may, da - giầy; giấy; sành sứ, thủy tinh; nhựa, 

bao bì chứa đựng; rƣợu, bia, nƣớc giải khát; sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến tinh bột, bánh, 

kẹo, mứt… 

+ Theo dõi tình hình hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

+ Hƣớng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ thành lập; theo dõi, kiểm tra; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các 

hội, hiệp hội ngành hàng và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực công nghiệp theo quy định của 

pháp luật. 
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 - Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh  

+ Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chƣơng trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, tiêu chuẩn 

quy phạm kỹ thuật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

+ Tham mƣu đề xuất thành lập, bổ sung, điều chỉnh cụm công nghiệp; thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, ƣu đãi đầu 

tƣ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất trên địa bàn sau khi 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

+ Tham mƣu thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá hiệu quả thực hiện hoạt động của 

cụm công nghiệp, thực hiện thu hút đầu tƣ xây dựng kinh doanh hạ tầng vào các cụm công nghiệp. Kịp thời phản ánh 

những khó khăn vƣớng mắc và tham mƣu, đề xuất Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở các biện pháp khắc phục, hỗ trợ. 

+ Thực hiện Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với UBND tỉnh, Bộ Công Thƣơng về tình hình cụm công nghiệp; đăng ký 

với cơ quan có thẩm quyền nhu cầu sử dụng đất của cụm công nghiệp trong từng giai đoạn; xây dựng, vận hành cơ sở 

dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mƣu đề xuất, hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, cụm công nghiệp. 

2.4 

Quản lý 

tiểu thủ 

công 

nghiệp 

Chuyên 

viên 

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp 

+ Tham mƣu việc lập, hƣớng dẫn và triển khai thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách phát 

triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng quản lý của phòng. 

+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch, đề án, cơ 

chế chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng quản lý theo quy chế của Sở và quy 

định của cấp trên. 

+ Theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, phản ánh khó khăn, vƣớng mắc cho 

Lãnh đạo sở, UBND tỉnh; tham mƣu đề xuất các giải pháp tháo gỡ, phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

+ Theo dõi, phân tích, đánh giá, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình tiểu thủ công nghiệp, các dự án đầu tƣ 

SXCN, các chƣơng trình, kế hoạch, đề án phát triển đƣợc cấp trên giao.  

+ Hƣớng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ thành lập; theo dõi, kiểm tra; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các 

hội, hiệp hội ngành hàng và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp theo quy 

định của pháp luật. 

+ Hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng, các tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp. 

2.5 

Quản lý về 

khuyến 

công 

Chuyên 

viên 

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khuyến công 

+ Đề xuất xây dựng và ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác 

khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện của địa phƣơng. 

+ Xây dựng các chƣơng trình, kế hoạch, đề án khuyến công từng giai đoạn, hàng năm đƣợc thực hiện bằng nguồn 

kinh phí khuyến công (quốc gia và địa phƣơng) trình UBND tỉnh, Bộ Công Thƣơng phê duyệt . 

+ Hƣớng dẫn các địa phƣơng, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai công tác khuyến công theo chƣơng 

trình, kế hoạch, đề án đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tiếp nhận hồ sơ các đề án khuyến công từ UBND 
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các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ. Tổng hợp, phối hợp đơn vị liên quan xem xét hồ sơ, 

khảo sát, tham mƣu trình Lãnh đạo Sở tổ chức thẩm định, nghiệm thu theo quy định. 

+ Tham gia Tổ công tác Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và tham gia bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp theo hƣớng dẫn và quy định hiện hành. 

+ Tổng hợp, báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện 

các chƣơng trình, đề án, kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

+ Hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng, các tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến công tác khuyến công. 

2.6 

Quản lý 

Năng 

lƣợng 

Chuyên 

viên 

1.Thực hiện công tác kế hoạch phát triển điện lực tỉnh, năng lượng mới; Công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 

hoạt động điện lực 

- Tham mƣu tổ chức thực hiện công tác  kế hoạch phát triển điện lực tỉnh, năng lƣợng mới, năng lƣợng tái tạo và 

các dạng năng lƣợng khác; hƣớng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch điện, năng lƣợng sau khi đƣợc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Hƣớng dẫn nhà đầu tƣ trình tự, thủ tục đầu tƣ các dự án năng lƣợng, đồng thời theo dõi giám sát việc triển khai 

đầu tƣ các dự án điện độc lập và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thƣơng và các ngành có yêu cầu. 

- Thụ lý hồ sơ trình giám đốc sở cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo 

ủy quyền của UBND tỉnh. 

- Tham mƣu giải quyết tranh chấp về lĩnh vực điện; tham mƣu trả lời ý kiến kiến nghị cử tri đối với lĩnh vực liên 

quan. 

 - Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về các hoạt động điện lực cho các tổ chức, cá nhân quản lý điện trên địa bàn 

tỉnh.  

- Tổ chức tập huấn sát hạch kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, các đơn vị 

điện lực do Sở Công Thƣơng cấp thẻ.   

- Tham mƣu, theo dõi, giám sát tình hình cung ứng điện, công tác kiểm tra hoạt động điện lực; Thực hiện công tác thông 

tin, báo cáo về công tác quản lý điện năng, năng lƣợng mới, năng lƣợng tái tạo. 

- Theo dõi tình hình cung ứng, đảm bảo cấp điện theo nhu cầu. Phối hợp với Công ty Điện lực trình UBND tỉnh 

phê duyệt và công bố kế hoạch cung ứng điện tại địa phƣơng. 

- Tuyên truyền, hƣớng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực, an toàn điện, sử dụng 

năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Tổ chức triển khai thực hiện phƣơng án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt và 

các vấn đề khác liên quan đến quản lý hoạt động điện theo phân cấp. 

- Tổ chức việc thực hiện công tác kiểm tra hoạt động điện lực và xử lý vi phạm sử dụng điện theo quy định của 

pháp luật. Phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền thực hiện kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy 

định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực hoạt động điện lực, năng lƣợng theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện công tác thông tin, các chế độ báo cáo theo kế hoạch, định kỳ và đột xuất về công tác quản lý điện 

năng, năng lƣợng mới, năng lƣợng tái tạo. 



39 

 

2. Thực hiện công tác QLNN đối với các dự án thủy điện; Theo dõi, quản lý hồ sơ các dự án năng lượng 

- Tham mƣu và theo dõi, thực hiện công tác quản lý nhà nƣớc đối các dự án thủy điện. 

- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật các dự án thủy điện theo phân cấp. 

- Thẩm định phƣơng án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công của các dự án 

thủy điện theo phân cấp. 

- Tổ chức thẩm định quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; Thẩm định hồ sơ phƣơng án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; Quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nƣớc thủy điện trên địa bàn. 

- Tham mƣu quản lý quy hoạch, đầu tƣ xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện. 

- Theo dõi, cập nhập dữ liệu, quản lý tài liệu hồ sơ các dự án, công trình năng lƣợng. 

3. Theo dõi công tác cấp điện, kiểm tra hoạt động điện lực; Thông tin báo cáo về công tác quản lý năng lượng 

- Phối hợp với Công ty Điện lực trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố kế hoạch cung ứng điện tại địa phƣơng. 

- Tuyên truyền, hƣớng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực, an toàn điện, sử dụng 

năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Tổ chức triển khai thực hiện phƣơng án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt và 

các vấn đề khác liên quan đến quản lý hoạt động điện theo phân cấp. 

- Tổ chức việc thực hiện công tác kiểm tra hoạt động điện lực và xử lý vi phạm sử dụng điện theo quy định của 

pháp luật. Phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền thực hiện kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy 

định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực hoạt động điện lực, năng lƣợng theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện công tác thông tin, các chế độ báo cáo theo kế hoạch, định kỳ và đột xuất về công tác quản lý điện 

năng, năng lƣợng mới, năng lƣợng tái tạo. 

- Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các dự án có hạng mục công trình điện; Phối hợp trong công tác thẩm định dự án, 

thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình năng lƣợng theo phân cấp; Thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng công trình đƣờng dây và trạm biến áp theo ủy quyền của Bộ Công 

Thƣơng. 

- Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tƣ các công trình năng lƣợng trƣớc khi đƣa vào sử dụng;  Quản lý việc 

sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả, năng lƣợng mới, năng lƣợng tái tạo theo phân cấp quản lý. 

- Tổ chức kiểm tra hoạt động điện lực và đảm bảo an toàn điện. 

- Thực hiện công tác kế hoạch phát triển điện lực tỉnh và năng lƣợng mới, năng lƣợng tái tạo và các dạng năng 

lƣợng khác; công tác hoạt động điện lực. 

2.7 

Quản lý 

Thƣơng 

mại – 

Dịch vụ 

Chuyên 

viên 

1. Theo dõi, tham mưu công tác QLNN về lưu thông hàng hóa và phát triển hạ tầng thương mại 

- Theo dõi tình hình giá cả, diễn biến cung cầu thị trƣờng hàng hóa trên thị trƣờng, dự báo khả năng cung cầu, giá 

cả hàng hóa, tham mƣu, đề xuất tổ chức hoạt động điều tiết lƣu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt 

hàng thiết yếu, bảo đảm chất lƣợng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trƣờng nội địa phát triển. 

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trƣờng trên địa bàn tỉnh về tổng mức lƣu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng 
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cầu, mức dự trữ lƣu thông và biến động giá của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân 

miền núi, hải đảo và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức triển khai Quy hoạch phát triển thƣơng mại trên địa bàn tỉnh. Hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện các quy 

hoạch, kế hoạch, đề án, chính sách quản lý mạng lƣới kết cấu hạ tầng thƣơng mại bán buôn, bán lẻ hệ thống các cửa 

hàng thƣơng mại, dịch vụ thƣơng mại, hệ thống đại lý thƣơng mại, trung tâm logistic và các loại hình kết cấu hạ 

tầng thƣơng mại khác. 

- Thẩm định, đề xuất lãnh đạo Phòng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan khi Trƣởng phòng phân công. 

Phối hợp kiểm tra, thẩm định để đề xuất giải quyết các thủ tục hành chính khác khi Trƣởng phòng đề nghị.  

2. Tham mưu, đề xuất thực hiện công tác QLNN về xúc tiến thương mại 

- Tham mƣu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chƣơng trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thƣơng mại nhằm xúc 

tiến thị trƣờng trong và ngoài nƣớc; tổ chức các hoạt động khuyến khích Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt 

Nam; Phối hợp, hƣớng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thƣơng hiệu hàng 

Việt Nam.   

- Hƣớng dẫn, kiểm tra và quản lý việc xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thƣơng mại, khuyến mại, trƣng 

bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, hoạt động quảng bá thƣơng mại, thƣơng hiệu trên địa bàn tỉnh cho các thƣơng 

nhân. 

- Thông tin, giới thiệu các chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại; hƣớng dẫn các doanh nghiệp SXCN, cơ sở làng nghề 

tham gia hội chợ, triển lãm trong nƣớc đƣợc hƣởng chính sách theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo, đề xuất tình hình thực hiện công tác xúc tiến thƣơng mại định kỳ và đột xuất 

2.8 

Quản lý 

cạnh 

tranh, bảo 

vệ quyền 

lợi ngƣời 

tiêu dùng 

 

Tham mưu thực hiện công tác QLNN về quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

- Hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về canh tranh (lĩnh vực nội địa); bảo vệ quyền lợi 

ngƣời tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. 

-Tham gia và hỗ trợ hoạt động Hội bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng. 

- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phƣơng theo quy định pháp luật bảo 

vệ ngƣời tiêu dùng. 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hoài giải tranh chấp giữa ngƣời tiêu dùng và tổ chức, cá nhân 

kinh doanh trên dịa bàn tỉnh. 

- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ vi phạm quyền lợi ngƣời tiêu dùng. 

- Tham mƣu thực hiện nhiệm vụ quản lý bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. 

2.9 

Quản lý 

Xuất nhập 

khẩu -Hợp 

tác quốc tế 

 

1.Tham mưu thực hiện công tác QLNN về xuất nhập khẩu 

- Tham mƣu đề xuất thực hiện các hoạt động xúc tiến thƣơng mại và phát triển hàng xuất khẩu (hội chợ triển lãm 

quốc tế, hội nghị, hội thảo quốc tế, xúc tiến thƣơng mại quốc tế) ; hƣớng dẫn, đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp tham 

gia HCTL thƣơng mại ở nƣớc ngoài đƣợc hƣởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành.  

- Phối hợp, giữ mối liên hệ với các tham tán thƣơng mại ở nƣớc ngoài để khai thác, thu thập thông tin thị trƣờng 

cung cấp cho doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu và quảng bá sản phẩm hàng hóa của Bình Định.  

- Tham mƣu, đề xuất, tổ chức thực hiện chƣơng trình, kế hoạch, đề án phát triển hàng xuất khẩu hàng năm; đề án 
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xúc tiến thƣơng mại nhằm xúc tiến thị trƣờng nƣớc ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu.  

- Theo dõi, đề xuất quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nƣớc, doanh nghiệp có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và thƣơng nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh 

của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Hƣớng dẫn và lập thủ tục cấp: Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài trên địa bàn tỉnh; Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trên địa bàn tỉnh. 

- Hƣớng dẫn, đề xuất thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa 

bàn tỉnh; phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội 

dung không phù hợp với pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ. 

- Xây dựng, phối hợp tổ chức thực hiện các chƣơng trình liên quan đến hợp tác với các cơ quan, tổ chức nƣớc 

ngoài. 

2. Tham mưu thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác quốc tế và thương mại điện tử 

- Tham mƣu xây dựng, trình phê duyệt và triển khai thực hiện các chƣơng trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể về hội 

nhập kinh tế quốc tế của tỉnh. 

- Theo dõi các chƣơng trình, dự án hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh nói chung và lĩnh vực ngành Công Thƣơng. Tổ 

chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Công Thƣơng theo phân công hoặc ủy quyền của UBND cấp 

tỉnh. 

- Tuyên truyền phổ biến các thông tin, kiến thức, hƣớng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chƣơng trình, các quy định về 

hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết của Việt Nam trong các tổ chức kinh tế - thƣơng mại tại địa phƣơng và quốc tế. 

- Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, đánh giá tình hình hoạt động về công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên 

địa bàn tỉnh. 

- Theo dõi hoạt động thƣơng mại điện tử trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động thƣơng 

mại điện tử, báo cáo theo định kỳ, đột xuất; đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm phát triển thƣơng mại 

điện tử, xây dựng và phát triển thƣơng hiệu trên địa bàn tỉnh; 

- Xây dựng các kế hoạch, Chƣơng trình có liên quan về xây dựng hạ tầng ứng dụng thƣơng mại điện tử, phát triển 

nguồn nhân lực phục vụ quản lý thƣơng mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo định kỳ và đột xuất. 

- Tham mƣu đề xuất, tổng hợp báo cáo tình hình hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc đột 

xuất; thực hiện các nội dung có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại. 

- Thu thập thông tin từ các tham tán thƣơng mại, website của Bộ, ngành ... những thông tin thuộc lĩnh vực ngành để 

cung cấp cho DN và đăng tin trên website, Bản tin Công Thƣơng của Sở. 

2.10 

Quản lý 

Kỹ thuật 

An toàn - 

Môi 

trƣờng 

lĩnh vực 

 

- Thẩm định hồ sơ cấp các loại giấy phép thuộc lĩnh vực kỹ thuật an toàn gồm: Vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, 

khí, sản xuất rƣợu.  

- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng của các dự án đầu tƣ xây dựng công trình trên lĩnh vực khoáng sản, 

vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, khí và các công trình công nghiệp khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng 

theo quy định. 

- Thực hiện việc tiếp nhận thông báo sử dụng VLNCN của các đơn vị đƣợc Cục Kỹ thuật an toàn môi trƣờng – Bộ 
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công 

thƣơng. 

 

Công Thƣơng cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh.  

- Huấn luyện, kiểm tra sát hạch cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn trong sử dụng VLNCN; hƣớng dẫn, theo dõi, 

kiểm tra việc thực hiện quy định huấn luyện an toàn trên lĩnh vực hóa chất, khí. 

- Chủ trì thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực VLNCN, 

hóa chất, khoáng sản, khí theo quy định. 

- Hƣớng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy định an toàn của các cơ sở hoạt động trên lĩnh vực 

VLNCN, khoáng sản, hóa chất, khí, sản xuất rƣợu, kịp thời báo cáo tham mƣu giải quyết các vấn đề liên quan theo 

quy định. 

- Tham mƣu tổ chức triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ môi trƣờng ngành Công Thƣơng theo quy định. 

- Tham mƣu tổ chức thực hiện các nội dung quản lý nhà nƣớc về an toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy, phòng 

chống lụt bão trên lĩnh vực ngành Công Thƣơng theo quy định. 

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của các cơ sở hoạt động trên lĩnh vực 

đƣợc phân công theo quy định. 

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nƣớc khác trên các lĩnh vực đƣợc phân công theo quy định và theo sự phân 

công của Lãnh đạo. 

2.11 

Quản lý an 

toàn thực 

phẩm 

thuộc lĩnh 

vực ngành 

Công 

Thƣơng 

 

- Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

- Tổ chức kiểm tra sát hạch cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

- Hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các đối tƣợng thuộc phạm vi 

quản lý, kịp thời tham mƣu, đề xuất Lãnh đạo giải quyết các vấn đề pháp sinh theo quy định. 

- Chủ trì thực hiện hoặc tham gia thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý an toàn 

thực phẩm theo quy định. 

- Theo dõi, tổng hợp xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành 

Công Thƣơng theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc khác trên lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định và theo sự 

phân công của Lãnh đạo sở. 

2.13 

Quản lý 

ứng dựng 

khoa học 

công nghệ 

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý lĩnh vực khoa học công nghệ, cơ khí và luyện kim, tự động hóa, giám định, quản lý 

thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thuộc lĩnh vực công nghiệp, khoa học công nghệ: 

- Thẩm định hồ sơ Thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tƣơng 

ứng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

- Triển khai, phổ biến các chƣơng trình, đề án nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Công Thƣơng. 

- Đánh giá, thẩm duyệt tính khoa học, khả thi của công nghệ các đề án, dự án thuộc lĩnh vực Công Thƣơng. 

- Tham mƣu công tác quản lý lĩnh vực khoa học công nghệ của ngành Công Thƣơng, công tác Quản lý thiết bị 

(Giám định thiết bị; xác nhận thiết bị đồng bộ; Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ngành CT;  Xử 

lý tổng hợp, cập nhật các dữ liệu, số liệu về KHCN, Làng nghề, khu, cụm công nghiệp…trên cơ sở số hóa phục vụ 

LĐ. 
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2.1 Thanh tra 
Thanh 

tra viên 

1. Dự thảo xây dựng kế hoạch, đề cƣơng thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch thanh tra hàng năm 

đã đƣợc phê duyệt hoặc đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên. 

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra trình Chánh Thanh tra xem xét. 

3. Tham gia vào các đoàn kiểm tra, thanh tra liên quan đến hoạt động quản lý nhà nƣớc ngành. 

4. Tham mƣu giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo phản ánh liên quan đến hoạt động quản lý nhà nƣớc thuộc lĩnh 

vực ngành theo quy định của pháp luật. 

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao. 

2.2 Pháp chế 
Thanh 

tra viên 

1. Tham mƣu thực hiện công tác pháp chế của Sở. 

2. Tham mƣu thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trên các lĩnh vực của Sở. 

3. Rà soát văn bản QPPL của Sở. 

4. Tham mƣu đề xuất Lãnh đạo Sở dự kiến các văn bản quy phạm pháp luật của của Sở ban hành trong năm. 

5. Dự thảo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành có 

liên quan đến ngành. 

6. Thƣ̣c hiện số nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao. 

3 

Nhóm hỗ 

trợ, 

phục vụ 

   

3.1 
Tổ chức 

nhân sự 

Chuyên 

viên 

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, tuyển dụng, 

nâng lƣơng, khen thƣởng, kỷ luật, đào tạo,… công chức, viên chức của Sở. 

 

3.2 

Hành 

chính tổng 

hợp 

Chuyên 

viên 

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tổng hợp 

- Tồng hợp Báo cáo trực báo của Văn phòng; Báo cáo hoạt động chung của Sở phục vụ cuộc họp trực báo cơ quan. 

- Tổng hợp, báo cáo liên quan đế CCVC  đi nƣớc ngoài, tuyên truyền, phụ nữ, công tác QLNN về thanh niên,… và 

các báo cáo liên quan đến hoạt động chung của cơ quan Văn phòng Sở. 

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính của Sở theo quy định. 

3.3 

Hành 

chính một 

cửa 

Chuyên 

viên 

Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Công Thƣơng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

3.4 
Công nghệ 

thông tin 

Chuyên 

viên 

Tham mƣu Lãnh đạo Văn phòng và trực tiếp thực hiện một số công việc cụ thể sau: 

1. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; quản trị Trang thông tin điện tử; theo dõi, bảo trì, bảo dƣỡng hệ thống 

mạng máy tính PC, laptop, các thiết bị mạng, máy in, máy chủ, các phần mềm ứng dụng; hệ thống hạ tầng truyền 

thông; Thƣ điện tử công vụ, Văn phòng điện tử của Sở.                                

2. Quản trị, duy trì, cập nhật thông tin Trang thông tin điện tử của Sở. 

3. Hỗ trợ âm thanh cho công tác hội nghị, hội thảo, chụp ảnh. 

4. Chuyên trách các vấn đề về Hệ thống quản lý chất lƣợng ISO (báo cáo, đánh giá, duy trì chất lƣợng, kinh phí 

thực hiện…). Thƣ ký Ban ISO Sở. 
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5. Thƣ ký Ban biên tập Website, Ban biên tập Bản tin Công Thƣơng. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công. 

3.5 Kế toán     

Kế toán 

viên trở 

lên 

1. Tham mƣu thực hiện công tác tài chính , kế toán: Quản lý kinh phí hành chính và các nguồn kinh phí khác; theo 

dõi, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí Nhà nƣớc đúng mục đích; thực hiện việc lập dự toán và thanh quyết toán 

các nguồn kinh phí theo đúng chế độ, chính sách về tài chính kế toán; xây dựng các báo cáo chuyên đề theo lĩnh 

vực đƣợc giao. 

2. Quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, 

dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và ngƣời lao động trong cơ quan. 

3. Cập nhật thông tin về lƣơng và các chế độ theo quy định của công chức, viên chức, ngƣời lao động; theo dõi, 

thống kê bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công chức cơ quan. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công. 

3.6 
Quản trị 

công sở 

Chuyên 

viên 

1. Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa thay thế trang thiết bị trong cơ quan; đề xuất mua sắm, sửa chữa, bảo trì 

máy móc, thiết bị văn phòng của cơ quan; trang trí, khánh tiết, hậu cần tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết,tiếp khách 

cơ quan. 

2. Theo dõi công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão, lụt; bảo vệ cơ quan; công tác an ninh, trật tự; xây 

dựng các báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực đƣợc phân công. 

3. Tổng hợp, theo dõi mở sổ sách xuất - nhập - tồn các vật dụng trang bị cơ quan, quản lý chung tài sản của cơ 

quan.  

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công. 

3.7 Thủ Quỹ 
Nhân 

viên 

1.Thực hiện công tác quản lý quỹ tiền mặt của cơ quan; kiểm tra tình hình hợp pháp, hợp lý của chứng từ trƣớc khi 

nhập - xuất quỹ  và phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dƣ tồn quỹ hàng ngày; lƣu trữ chứng từ theo 

quy định; quản lý tiền mặt trong két và chìa khóa; cùng với kế toán của cơ quan đối chiếu kiểm quỹ theo định kỳ; 

thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo văn phòng phân công; chịu trách nhiệm trƣớc lãnh đạo Văn phòng đối với các 

lĩnh vực đƣợc phân công.  

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công. 

3.8 Văn thƣ   
Nhân 

viên 

1. Tiếp nhận, xử lý văn bản đi, văn bản đến (văn bản giấy và văn bản điện tử trên môi trƣờng mạng) theo đúng quy 

định; quản lý tài liệu và các loại con dấu, chữ ký số của cơ quan theo quy định; quản lý, sử dụng máy photocoppy; 

photo tài liệu của Sở. 

2. Thực hiện các báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực đƣợc phân công. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công. 

3.9  Lƣu trữ 
Nhân 

viên 

1. Thực hiện công tác lƣu trữ tài liệu (lập hồ sơ, lƣu trữ tài liệu theo quy định); hƣớng dẫn công chức các phòng 

chuyên môn lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu theo quy định; thực hiện nhiệm vụ thu thập, chỉnh lý tài 

liệu và bảo quản tài liệu tại kho; thực hiện việc tiêu hủy tài liệu theo quy định. 

2. Thực hiện các báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực đƣợc phân công. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công. 
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3.10 Lái xe   

1. Thực hiện công tác lái xe ô tô theo kế hoạch và sự phân công của cơ quan theo quy định; bảo quản, bảo trì xe an 

toàn, vệ sinh sạch sẽ và kịp thời đề xuất sửa chữa ô tô, đƣa đón an toàn lãnh đạo Sở và công chức đi công tác.  

2. Hỗ trợ photo các văn bản, tài liệu. 

3. Hỗ trợ công tác đƣa công văn, bảo vệ cơ quan 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công. 

3.11 Phục vụ  

1. Thực hiện công tác vệ sinh các phòng làm việc của lãnh đạo cơ quan, phòng họp, hội trƣờng và các khu vực 

đƣợc phân công đảm bảo ngăn nắp, sạch sẽ; phục vụ nƣớc uống hàng ngày cho lãnh đạo cơ quan và các cuộc họp, 

hội nghị. 

2. Trực tiếp đề xuất và mua sắm các dụng cụ, vật phẩm theo nhu cầu của cơ quan, phục vụ yêu cầu về lễ tân, nƣớc 

uống; bảo quản, sử dụng tiết kiệm, hợp lý các công cụ, dụng cụ phục vụ cho công tác phục vụ. 

3. Hỗ trợ nhận, phân loại công văn đến, photo các văn bản, tài liệu. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công. 

3.12 Bảo vệ  

1. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan theo quy định. 

2.  Kiểm tra thƣờng xuyên nhằm phát hiện hƣ hỏng xảy ra tại nhà vệ sinh, các phòng họp, điện, nƣớc của cơ quan 

và báo cáo lãnh đạo Văn phòng kịp thời thay thế, sửa chữa. 

3. Hỗ trợ photo các văn bản, tài liệu. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng. 
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Biểu mẫu BM 9.1.2-01 Phiếu khảo sát 

(Kèm theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 của Sở Công Thương) 
 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Xin Quý khách hàng vui lòng nhận xét và điền các thông tin về các dịch vụ hành chính 

công mà Sở Công Thƣơng đã cung cấp cho quý khách hàng trong thời gian qua theo các nội 

dung sau: 

1. Lĩnh vực cung cấp: 

 Xúc tiến thƣơng mại 

 An toàn thực phẩm 

 Công nghiệp địa phƣơng 

 Vật liệu nổ công nghiệp 

 Hóa chất 

 Nhập khẩu thép 

 Điện 

 Khoa học công nghệ 

 Thƣơng mại quốc tế 

 Dầu khí 

 Quản lý cạnh tranh 

 Lƣu thông hàng hóa trong nƣớc 

 Giám định thƣơng mại 

 Năng lƣợng 

 Công nghiệp hỗ trợ 

 Kinh doanh khí 
 

2. Đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

Nội dung Mức độ đáp ứng Ghi chú 

Chất lƣợng 

công việc 

Tốt Trung bình Kém  

   

Thời gian giải 

quyết 

Nhanh chóng Bình thƣờng Trễ hạn/ chậm  

   

Thủ tục thực 

hiện 

Thuận tiện, đơn giản Bình thƣờng Rƣờm rà  

   

Thái độ phục 

vụ của CCVC 

Tận tình, chu đáo Bình thƣờng Chƣa tốt  

   

Điều kiện cơ 

sở vật chất 

Tốt, đầy đủ Bình thƣờng Chƣa tốt  

   

 

Các ý kiến góp ý khác:………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Xin chân thành cảmơn sự nhận xét, đánh giá và gópý chân tình của Quý khách!  

Sở Công Thƣơng sẽ không ngừng cải tiến chất lƣợng hoạt động Hệ thống quản lý chất lƣợng 

của mình theo phƣơng châm “Đảm bảo thoả mãn tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng theo 

quy định của Pháp luật”./. 

………, ngày … tháng … năm 20…   

 

*Ghi chú:Quý khách hàng đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. 
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Biểu mẫu BM 9.1.2-02 Tổng hợp kết quả 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ  

KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG  
 

1. Tổng số phiếu thu vào/ phát ra:………………………… 

2. Kết quả khảo sát 

2.1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng: 

Lĩnh vực và nội dung khảo sát Mức độ đáp ứng Ghi chú 

1. Xúc tiến thương mại Tốt Bình thường Kém  

- Chất lƣợng công việc    

- Thời gian    

- Thủ tục    

- Thái độ phục vụ của CBCC    

2. An toàn thực phẩm Tốt Bình thường Kém  

- Chất lƣợng công việc    

- Thời gian    

- Thủ tục    

- Thái độ phục vụ của CBCC    

3. ……………. Tốt Bình thƣờng Kém  

- Chất lƣợng công việc    

- Thời gian    

- Thủ tục    

- Thái độ phục vụ của CBCC    

n. ……………… Tốt Bình thƣờng Kém  

- Chất lƣợng công việc    

- Thời gian    

- Thủ tục    

- Thái độ phục vụ của CBCC    

2.2. Các ý kiến góp ý khác: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
………, ngày … tháng… năm 20… 

                                                                      Ngƣời tổng hợp 

 

 

 
 

3. Nhận xét và kiến nghị của Đại diện lãnh đạo 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………, ngày … tháng… năm 20… 

                                                                       Đại diện lãnh đạo
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Biểu mẫu BM 6.2-01 Mục tiêu chất lƣợng 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  

SỞ CÔNG THƢƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SCT-VP Bình Định, ngày        tháng       năm 

 

MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG SỞ CÔNG THƢƠNG 

Năm:….. 

Căn cứ Chính sách chất lƣợng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN TCVN ISO 9001:2015 đã ban 

hành tại Quyết định số  182/QĐ-SCT ngày 11/11/2019 của Sở Công Thƣơng về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của 

Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thƣơng, Sở Công Thƣơng đề ra mục 

tiêu chất lƣợng năm ….., cụ thể nhƣ sau: 
 

STT Mục tiêu chất lƣợng Đo lƣờng 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian 

hoàn thành 

     

     

     

Giám đốc Sở đề nghị các phòng thuộc Sở căn cứ Mục tiêu chất lƣợng của Sở để cụ thể hóa thành mục tiêu của phòng, đề ra các biện pháp 

để tổ chức thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- LĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lƣu: VT, Thƣ ký ISO. 

GIÁM ĐỐC 

(Ký , ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Biểu mẫu BM 6.2-02 Báo cáo thực hiện Mục tiêu chất lƣợng 

 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  

SỞ CÔNG THƢƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-SCT Bình Định, ngày        tháng       năm 

 

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG 

 

STT Mục tiêu 
Mức đo 

lƣờng 

Thực tế 

đạt đƣợc 

Nguyên nhân do không đạt 

mục tiêu 

Hƣớng giải quyết trong 

thời gian tới 

      

      

      

      

 

 
Nơi nhận: 
- LĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lƣu: VT, Thƣ ký ISO. 

GIÁM ĐỐC 

(Ký , ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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