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THÔNG BÁO
Nội dung cuộc họp Đảng ủy Sở Công Thƣơng tháng 12 năm 2020
Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức họp
Đảng ủy. Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp
Đảng ủy đã trao đổi một số thông tin trong Đảng, thảo luận một số kết quả đạt
được của Đảng bộ trong năm 2020 và triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số
nội dung về nhiệm vụ chuyên môn và công tác cán bộ. Sau khi thảo luận, Đảng ủy
thống nhất một số nội dung như sau:
1. Đồng ý chủ trương giao cho đồng chí Ôn Nhật Mai Sơn, Phó Trưởng
phòng Quản lý thương mại phụ trách phòng Quản lý thương mại kể từ ngày
01/01/2021 (Do đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng phòng Quản lý thương mại
nghỉ hưu từ 01/01/2021).
Đồng ý cho kiện toàn chức danh Trưởng phòng Quản lý thương mại. Giao
Ban Giám đốc sở chỉ đạo Văn phòng sở tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm
cán bộ theo đúng quy định hiện hành. Thời gian thực hiện trong QI/2021.
2. Đồng ý chủ trương điều động, bổ nhiệm đồng chí Lô Đình Doãn, Phó
Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng sở kể từ
ngày 01/01/2021. Giao Ban Giám đốc sở chỉ đạo Văn phòng sở tham mưu quyết
định điều động, bổ nhiệm đảm bảo đúng quy định;
3. Đồng ý chủ trương giao nhiệm vụ tham mưu cơ chế, chính sách và tổ
chức triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp từ nguồn ngân sách
nhà nước trên địa bản tỉnh, giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng sở kể từ ngày
01/01/2021;
4. Đồng ý chủ trương chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực an
toàn Xăng dầu, Khí dầu mỏ hóa lỏng từ phòng Quản lý công nghiệp về phòng
Quản lý thương mại (Trừ nội dung sản xuất, triết nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng) kể từ
ngày 01/01/2021.
Trên đây là thông báo nội dung họp Đảng ủy sở Công Thương tháng 12 năm
2020, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc sở và
các chi bộ trực thuộc và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Các đồng chí ĐUV;
- Các đồng chí UBKT ĐU;
- Ban Giám đốc sở;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Lưu: VT, Đảng uỷ.
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