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UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HOÁ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số:  2995 /QĐ-UBND                      Thanh Hoá, ngày 29 tháng 9 năm 2008 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của 
Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 
năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 
năm 2008 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND 
cấp tỉnh,  UBND cấp huyện; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 541/SCT ngày  
18 tháng 8 năm 2008, của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 384/TTr-SNV 
ngày  09 tháng 8 năm 2008,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế 
của Sở Công Thương 

1. Vị trí và chức năng: 
 Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng 

tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công thương, bao 
gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hóa 
chất, vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; 
công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; 
lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên 
giới; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc 
quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 
thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm điểm 
công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc 
phạm vi quản lý của Sở. 

Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu 
sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời 
chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công thương. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 
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 Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại mục II, 
phần I Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ 
Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn  về công thương thuộc UBND tỉnh, UBND cấp 
huyện. 
 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: 
 3.1 Lãnh đạo Sở: 
      Sở Công Thương có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc. Hiện tại, giữ 
ổn định số Phó giám do sắp xếp theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 
tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
  Giám đốc, Phó giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, 
miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Công Thương ban 
hành và theo quy định của pháp luật.                                                                                                                    
 3.2. Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm: 
 a/ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 
 - Văn phòng; 
 - Thanh tra; 
 - Phòng Kế hoạch, tổng hợp; 
 - Phòng Quản lý điện năng; 
 - Phòng Quản lý công nghiệp nông thôn; 
 - Phòng Kỹ thuật và an toàn công nghiệp; 
 - Phòng Quản lý thương mại; 
 - Phòng Quản lý xuất nhập khẩu; 
 - Phòng Mỏ và Đầu tư. 
  Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng 
và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế cụ 
thể của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc 
Sở Công Thương quyết định. 

b/ Chi cục:  
- Chi cục Quản lý thị trường  
c/ Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:  
 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (được thành lập trên cơ 

sở hợp nhất Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp với Trung tâm Xúc 
tiến thương mại). 

- Trường Trung cấp nghề Thương mại - Du lịch; 
3.3. Biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Công thương do Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định giao hàng năm. 
Điều 2. Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về công thương trên địa bàn huyện, thị xã, thành 
phố là Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế (đối với thị xã, thanh phố); vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể do UBND cấp huyện quyết định theo 
quy định tại mục I, II phần II Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV 
ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương và Bộ Nội vụ. 

Phòng Công thương, Phòng Kinh tế có con dấu để giao dịch 
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Phòng Công thương, Phòng Kinh tế có Trưởng phòng, không quá 02 Phó 
trưởng phòng. Biên chế hành chính của Phòng Công thương, Phòng Kinh tế do 
Ủy ban nhân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện 
được UBND tỉnh giao hàng năm. 

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

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công thương, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 
Nơi nhận:                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (b/c);                    CHỦ TỊCH 
- Thường trưc Tỉnh uỷ (báo cáo); 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;  
- Như Điều 3 Quyết định; 
- Lưu: VT, TC.             

                           Mai Văn Ninh (đã ký) 
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