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UY BAN NHAN DAN
T!NH NINH B!NH

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Ninh BInh, ngày 40 tháng 6 nám 2022

S: -1 /2022/QD-UBND

QUYET D!NH
Ban hành Quy dtnh chü'c náng, nhim viii, quyên hn
cüa S& Cong Thirong tinh Ninh BInh
UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH
Can ci'Luçt Td ch,'c chinh quyn djaphtw'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cz' Luqt szca dái, b sung mt so' dieu cza Lugt T chzc ChInh phi't và
Luat Td chi'c chinh quyen d.iaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019;
Can ct' Nghj djnh sO' 24/2014/ND-CF ngày 04 tháng 4 näm 2014 cia
ChInh phi quy dfnh td chi'c các co' quan chuyên mOn thuóc LJy ban nhán dan tinh,
thành M try'c thuc Trung u'ong;
Can cz' Nghj d.inh sc4 107/2020/ND-CF ngày 14 tháng 9 nám 2020 cia
ChInh phi tha dái, bd sung mç5t sO' dieu cia Nghj d,inh sO' 24/2014/ND-CF ngày
04 tháng 4 näm 2014 cia ChInh ph2 quy djnh tO' cht'c các cci quan chuyên mOn
thuóc Uy ban nhán dan tinh, thành phO' try'c thu5c Trung u'ong;
Can cvi' Thông tw so 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2 022 cza Bç5 trzthng
B(5 Cong Thu'o'ng hithng dan chz'c näng, nhim vy, quyen hgn cüa ccl quan
chuyên mOn ve cOng thtco'ng thu7c Uy ban nhân dan tinh, thành phO' try'c thuc
Trung u'o'ng và d ban nhán dan huyn, qun, thj xã, thành phO' thuc tinh,
thành M try'c thu3c Trung u'o'ng;
Theo d nghj cia Giám dO'c SO' Nç3i vy tgi TO' trInh sO' 140/TTr-SNV ngày
24 tha'ng 5 nàm 2022.
QUYET DINH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay Quy djnh chüc näng, nhirn vçi,
quyn hn cüa S Cong Thuung tinh Ninh BInh.
Diêu 2. Hiu lu'c thi hành
Quyt dnh nay có hiu lirc k tCr ngày 20 tháng 6 näm 2022 và thay the
Quy& djnh s 01/2016/QD-UBND ngày 05/01/2016 cüa U' ban nhân dan tinh
Ninh BInh ban hành Quy djnh chirc nàng, nhim vi, quyn htn và cc câu to
chCrc cüa Sà Cong thuong tinh Ninh Birth.
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Diêu 3. To chü'c thtrc hiên
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Ni v11, Giám dc
S Cong Thuang, Chü tjch tJy ban nhân dan các huyn, thành pM, các t chirc,
cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./.
No'i nhin:
- Nhix Diêu 3;
-BôNôivu;
- B Cong Thuang;
- Cue kiêm tra Van ban
Quy phm pháp 1ut - BO Tu pháp;
- ThuOng trrc Tinh Oy;
- Thu'?ing trirc HDND tinh;
- Lãnh dao UBND tinh;
- Doán Dai biêu Quoc hôi tinh;
- Uy ban M'FT'Q Vit Nam tinh;
- Website ChInh phü; Cong báo tinh;
- Cong thông tin din tü tinh;
- Luu: VT, VP2, VP3, VP7.
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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phtic

QUY D4NH
Chtrc nãng, nhim vIiI, quyên hin cüa S& Cong Thtro'ng tinh Ninh Blnh
(Kern theo Quyet djnh so1/2O22/QD-UBND
ngày ?O tháng 6 nárn 2022 cia Uy ban nhân dan tinh Ninh Blnh,)

Chirong I
NHNG QUY DNH CHUNG
Diu 1. Phm vi diu chinh và di tirqng áp duing
1. Quy djnh nay quy dnh chirc nàng, nhim vii quyn htn cüa Sâ Cong
Thuong tinh Ninh BInh.
2. Quy djnh nay áp dçtng di vri Sâ Cong Thuang tinh Ninh BInh, các dan
vj trirc thuc Sâ, các Ca nhân và dan vj khác có lien quan.
Diu 2. Vj trI cüa S& Cong thtro'ng tinh Ninh Blnh
1. Sâ Cong Thuang tinh Ninh BInh là cci quan chuyên mon thuc US" ban
nhân dan tinh, có tu cách pháp nhan, có con dâu và tài khoàn riêng, chap hành sir
chi do, quãn 1 ye to chirc, biên chê và cong tác cüa U5T ban nhân dan tinh Ninh
BInh, dông thi chap hành sir chi dao, kiêm tra, hung dan ye chuyên môn, nghip
v11 cüa B Cong Thuang.
2. Trii s lam vic dt ti phuè'ng Dông Thành, thành ph Ninh BInh, tinh
Ninh BInh.
Chtro'ng II
CHU'C NANG, NHIIM V5, QUYEN HiN
Diêu 3. Chtrc nàng
Sâ Cong Thuang tinh Ninh BInh thrc hin chi.irc nAng tham muu, giüp Uy
ban nhân dan tinh quân 1 nhà nuóc ye cong thuang, bao gôm các ngành và linh
vçrc: ca khI; luyn kim; diên; näng luçng m9i, nàng luçing tái tao; sir dung náng
luang tiêt kim và hiêu qua; dâu khI (nêu có); hoá chat; 4t lieu no cong nghip;
cong nghip khai thác mö và chê biên khoáng san (trr vt lieu xây dirng thông
thumg); cOng nghip tiêu dung; côngnghip tliçrc phâm; cOng nghip ho trçl; cOng
nghip môi truông; cong nghip chê biên khác; tiêu thU cong nghip; khuyên
cOng; hoat dng thuang mi và km thông hang hoá trên dja bàn; san xuât và tieu
dUng ben vU'ng; xuât khâu, nhp khâu; xUc tiên thuang mi; thuang mi din tU;
djch vi thucing mai; quân 1 cnh tranh; báo v quyen 1çi ngui tiêu dUng và quãn
1 hot dng kinh doanh theo phuang thUc da cap; phông v thucing mai; hi nhp
kinh tê quOc té; quàn l cim cOng nghip tren dja bàn.
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Diêu 4. Nhim vi và quyn hin
1. TrInh U' ban nhân dan tinh:
a) Dir thão quyt djnh cüa Uy ban nhân dan tinh lien quan dn ngành, linh
vrc thuOc pham vi quân 1 cüa S Cong Thixang va các van bàn khác theo phân
cong cüa Uy ban nhân dan tinh;
b) Dr thào k hoch phát trin ngành, linh v\rc; chuang trInh, dix an, d an;
bin pháp to chirc thirc hin các nhim v11 ye ngành, linh vçrc trên dja bàn tinh
Ninh BInh trong phm vi quân 1 cüa Si Cong Thuang;
c) Dir thâo quyt djnh vic phân cp, üy quyn nhim vçi quail 1 nhà nuc
ye cong thuong cho Sà Cong Thuang, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô
(sau day gi tat là Uy ban nhân dan cap huyn);
d)Dir thão quyt djnh quy dnh c th chirc nàng, nhim v11, quyn han và
ca câu to chüc cüa S Cong Thuong; dir thâo quyêt djnh quy djnh ciii the chirc
näng, nhim vi, quyên han và ca cau to chrc cüa dan vj sir nghip Cong 1p thuc
S& Cong Thuang;
d) Di,r thào quy& djnh thirc hin xã hi boa các hoat dng cung 1mg dch vçi
sr nghiêp cong ngành cOng thrnmg thuOc thâm quyên cüa Uy ban nhân dan tinh
và theo phân cap cüa Ca quan nhà nthc cap trên.
2. TrInh Chü tjch Uy ban nhân dan tinh: Dir thão quyt djnh, chi thj và các
van bàn khác ye cOng thuo'ng thuc thâm quyên ban hành cüa Chü tch Uy ban
nhân dan tinh theo phân cong.
3. T chüc thirc hin các van bàn quy phm pháp 1ut, chin luçic, quy
hoach, kê hoach, chuong trInh, dê an, dr an, tiêu chuân, quy chuân k' thuat và
các van bàn khác trong 1mb virc cong thuang du?c ca quan nhà nithc có thâm
quyên ban hành hoc phê duyt; thông tin, tuyên truyên, huâng dan, phô biên,
giáo dc, theo dôi thi hành pháp lut ye các 11'nh virc thuc phm vi quân 1 nhà
nurc duçic giao.
4. Vê cong nghip và tiu thu cOng nghip:
a) V cong nghip co khI, 1uyn kim và cOng nghip din tü:
Tham muu xây dirng, trInh co quan có thm quyn ban hành và th chrc
thrc hin quy hoach, kê hotch, chuo'ng trInh, dé an, chInE sách phát triên ngành
cOng nghip ca khI, 1uyn kim, cong nghip din ti.'r; phát trien cac san phâm ca
khI, din t1r trên da bàn tinh.
b) V cOng nghip h trç:
Tham muu xay dçrng, trinh co quan có thm quyn ban hành và phôi hçip
vi các ca quan lien quan dê to chüc thirc hin kê hoch, chuang trInh, dê an, ca
chê chInh sách hO tr phat triên ngành cOng nghip ho trq trên dja bàn tinh.
c) V din lirc, näng lucing mdi, nang luçmg tái tao, sir dyng nang lucing tit
kim và hiu qua:
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To chirc thrc hin quy hoach, k hoach, chuong trInh phát trin din 1c,
phát triên vic ing dyng näng 1ungmói, näng 1u'ng tái tao, sr ding nàng luqng
tiêt kim và hiu qua, quàn 1 nhu cau din, diêu chinh phii tài trên dja bàn tinh;
Thm djnh h so d nghj cp giy phép hoat dng din 1irc theo quy dnh;
to chirc thirc hin cong tác cap, thu hôi giâyphép hoat dng din 1irc trong trung
hop diroc Uy ban nhân dan cap tinE üy quyén; tliçrc hin cOng tác thanh tra, kiêm
tra, giám sat viêc dam bâo các diêu kiên trong giây phép hoat dng din 1iic;
Thirc hin xác nhn chua dü diu kin cung cap din dôi vâi luói din phân
phôi có cap din ap t1r 35kV tth xuông tai dja phuang theo dê nghj cüa don vj
phân phôi din hoc don vj phân phôi và ban lé din;
Chü trI và phi hop vii don v din lirc lien quan trInh Uy ban nhân dan
tinh phê duyt danh sách khách hang sir dging din quan tr9ng thuOc din uu tiên
cap din khi ben ban din thirc hin ngü'ng, giám müc cung cap din trong h
thông din; thuc hiên cOng tác thanh tra, kiêm tra, giám sat vic thirc hin ngrng,
giãm mi1rc cung cap din dOi vOi don v din 11rc thuc da bàn quân 1;
Tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp 1ut v hoat dng din 1irc Va sir
drng din, quãn l nhu câu din; thirc hin cong tác tp huân, sat hach và cap the
Kiêm tra viên diên lrc cap huyn, Kiêm tra viên din içrc cUa don vj din lirc thuc
dja bàn quàn 1;
Thirc hin cOng tác giài quyt tranh chip hçip dng mua ban din có cap
din áp dui 110kV theo quy djnh;
Thirc hin cong tác thanh tra, kim tra, giám sat các don vj ban lé din thuOc
dja bàn quãn 1 trong vic thirc hin giá ban din theo quy djnh; thanh tra, kiêm
tra va giám sat vic tliçrc hin giá ban 1 din tai các dja diem cho thuê nhà thuc
dja bàn quân 1 theo quy djnh;
Thm tra, trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt d an giá ban din cho các di
tucmg khách hang sr dçing din tai khu cong nghip kêt hop mua din tr hthông
din quOc gia dông th?i vói các nguOn din khác (nha may phát din tai chô; mua
din tir các nguOn din tai ch nhu din gió, din mt trôi, din sinh khoi);
To chüc 1p k hoach kim tra, dOn dôc CáC co s& sir ding nàng 1uçng trQng
diem trên da bàn áp ding mO hInh quân 1 näng hrçing; Kiêm tra, giám sat vic
áp diing các tiêu chuân, djnh mirc, quy chuân k thut ye sir diing näng luçing tiêt
kim và hiu qua do co quan nhà nuc có thâm quyên ban hành trong cong nghip,
kinh doanh, thi.rong mai và dan diving; Tong hop danE sách co s sü diing näng
luçrng trong diem trén dja bàn, trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt, dang tài trên
website www.dataenergy.vn và g1ri van bàn ye B Cong Thuong;
Hithng din, thanh tra, kim tra, giám sat vic th?c hin quy dnh ye hoat
dng din lirc, sir diing din, an toàn din, sir dirng nang lu'ng tiêt kim và hiu
qua, các hoat dng trong linh vrc nãng luqng thuc da bàn quàn l;
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Thirc hin các nhim vii theo thm quyn cüa co quan chuyên mon ye xây
dirng trong quân 1 dir an dâu tu xay dirng, quàn 1 chat luçing xây dirng cong
trInh ngành Din theo quy djnh cüa pháp 1ut.
d) V cOng nghip khai thác mó và ch bin khoáng san (trü khoáng san
lam 4t 1iu xây dirng thông thuông):
Chü trI, phi hçp vOi các ngành lien quan t chirc thirc hin quy hoach thàm
d, khai thác, chê biên va sir ditng các loai khoáng san sau khi duçc phê duyt
theo thâm quyên;
Huing dan, kim tra vic thirc hiên các quy chun k thut, djnh mt'rc kinh
te - k5 thut, cOng ngh, an toàn ye sinh lao dng trong khai thác mO và chê biên
khoáng san trén dja bàn tinh;
Chü trI, phái hçp vth các sâ, ngành lien quan d thm djnhBáo cáo nghiên
cüu tiên khà thi dâu tu xay dçmg, Báo cáo nghiên ciru khã thi dâu tu xây dçrng,
Báo cáo kinh tê - k thut dau tu xay dirng và các bithc thiêt kê xây dirng triên
khai sau thiêt kê Co si cüa các dir an khai thác, chê biên khoáng san trên dja bàn
tinh (trii khoáng san lam 4t 1iu xay dimg thông thung) theo quy djnh cüa pháp
lust ye xây dirng;
Thanh tra, kiêm tra, giám sat viêc thirc hin pháp 1ut v k thut an toàn
trong khai thác khoáng san; xir pht vi phm hành chInh theo quy djnh cüa pháp
1ut dOi vii các hành vi vi phm pháp 1ut ye k thut an toàn trong khai thác
khoáng san cüa cá nhân, tO chirc khai thác khoáng san;
Tham muu cho Uy ban nhân dan tinh trong cOng tác: tuyên truyn, ph biên
giáo dc pháp 1ut dOi vâi các to chüc, cá nhân hoat dng san xuât, kinh doanh
khoáng san trén dja bàn; tO chirc thanh tra, kiêm tra tInh hInh thixc hin San xuât,
kinh doanh khoáng san; các diem khai thác, van chuyên, ché biên, các bäi tp kêt,
mua ban khoáng san nhm phát hjên yà xir 1 kjp thai tInh trng san xuât, kinh
doanh khoáng san trái phép.
d) V hóa cht, vat lieu n cOng nghip:
T chirc thirc hin, chin 1uçc, k hoach, chinh sách phát trin ngành hóa
chat, 4t 1iu no cOng nghip trên dja bàn tinh;
Chü trI, phi hp vói các co quan có lien quan cüa tinE tuyên truyn, pM
biên, hithng dn các quy djnh cüa pháp 1ut và thanh tra, kiêm tra và xr 1các vi
phtm pháp 1ut ye quãn 1, sir dung, bão quàn, kinh doanh và vn chuyên hóa
chat, 4t 1iu no cOng nghip theo quy dnh cüa pháp 1ut;
Thrn dinh yà cp, cp 1i, cp diu chinh và thu Mi Giây chüng nhn dü
diêu kiên san xuât, kinh doanh hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong
lTnh vçrc cong nghip cho t chirc, cá nhân;
Cp, cp 1i hoc thu Mi Giy phép 5ir ding vat 1iu M cOng nghip theo
quy djnh;
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Huân luyên, kiêm tra hun luyên, kim tra, cp giây chirng nhn huân 1uyn
k5 thut an toàn 4t 1iu no cong nghip theo quy dnh;
Thirc hin các nhim v1i khác lien quan dn hot dng hóa chat, 4t 1iu no
cOng nghip thrçc phân công, phân cap tai Lut hóa chat, Lut quãn 1, sir dçing
vu khI, 4t 1iu no và cOng cçt ho trq và các van bàn pháp 1utt có lien quan.
e) V cOng tác quân 1 an toàn di vth ngành, linh vçrc thuc phm vi quãn
l cüa BO Cong Thuong:
Chü trI, phiho'p vói các co quan, don vi có lien quan cüa tinE tuyên truyên,
phô biên, huóng dan các quy djnh cüa pháp lust và thanh tra, kiêm tra vic thxc
hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye an toàn doi vôi các ngành, 1mb virc thuc phm
vi quàn l cüa ngành cOng thuong;
Chü trI, phi hçip vi các Co quan, don v có lien quan cüa tinh tuyên truyên,
phô biên, hung dan các quy djnh cüa pháp lut và kiêm tra vic thiic hin các
quy djnh cüa pháp lut ye an toàn, an toàn trong quân 1, sir diving, bào quãn, kinh
doanh và vn chuyên hang hoá nguy hiêm, xàng dâu, khi và các 1oi may, thiêt bj
có yêu câu nghiêm ngt ye k thut an toàn; huân 1uyn an toàn hóa chat; huân
1uyn ye k5 thut an toàn dôi vth hoat dng kinh doanh khI; cong tác tp huân dôi
vói ngu'i diêu khiên phuong tin giao thông co gii dumg bO, ngui áp tâi, ngui
xêp, do', thu kho trên dja bàn thuOc phm vi quàn 1;
Xây dirng k hoch hun 1uyn, kim tra, xp bac, cp the an toàn din di
vii nguii 4n hành, süa chüa din i nông thôn, mien nüi, biên gith, hãi dào thuc
to chüc hoat dông theo Lut Diên 1irc và các 1ut khác có lien quan, phm vi hoat
dng tti khu virc nông thôn, mien nüi, bien giói, hâi dâo;
Huó'ng dn, kim tra vic thirc hin quy djnh cüa pháp 1ut trong 1mb vçrc
kiem djnh k thut an toàn lao dng, kiêm dnh an toàn k5' thut các thiêt bj, diing
ciii din theo quy djnh;
Chü trI thm djnh, chp thun tài lieu an toàn theo quy djnh cüa pháp lut;
Cp Giy chüng nhn dü diu kin thuang nban kinh doanh mua ban khI;
Giay chirng nhn du diêu kin trtm np khI vào chai, vào xe bôn, Giây chrng
nhn du diêu kin tram np khi vào phuong tin vn tái;
Chi dao, hung dan, kim tra, giám sat các co si, cong trInh ngành cOng
thuong tren dja bàn quân l thirc hin cOng tác phông chông thiên tai và üng cüu
khân cap theo quy djnh.
g) V quán l an toàn dip, h chua thüy din thuc phm vi quân l:
Thm djnh, trInh Uy ban nhan dan tinh phe duyt: Quy trInh 4n hành don
hO thüy din; Phuong an bào v dp, ho chua thüy din; Phuong an ü'ng phó tinE
huOng khân cap;
Tham muu cho Uy ban nhân dan tinE thành 1p Hi dng kiêm tra, dánh giá
an toàn các cOng trInh dp, ho chua thüy din truc müa mua bao;
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Kiêm tra cong tác nghim thu cüa chü du tu thuc thâm quyn quyêt dnh
dau t.r cüa tinh và dip, ho cha thüy din xây dirng trên dja bàn theo quy djnh cUa
pháp 1ut;
Tip nhn kê khai dàng k an toàn dp, h chira thüy din; tng hç'p, xây
dyng co s dü lieu ye thông so k thut, thông tin quàn 1 dp, ho chiira thüy din
trên dja bàn; báo cáo Uy ban nhân dan tinh, B Cong Thuong;
Tip nhn h so d ngh cp Giy phép thuc thm quyn cüa Uy ban nhân
dan tinh;
Báo cáo k& qua thng hçip thirc hin quy trInh vn hành h chüa thñy din
trên dja bàn, güi Uy ban nhân dan tinh, B Cong Thuang.
h) V bão v môi trng và phát trin cOng nghip môi trung:
Xây dirng và trInh Co quan có thm quyn ban hành các chü truong, chInh
sách, van bàn quy phmpháp 1ut ye bão v môi truYng, phát triên cOng nghip
mOi tnthng và uu dài, ho trçY phát triên ngành cOng nghip môi trithng phü hçip
vó'i quy djnh cüa pháp 1ut và diêu kin cüa dja phuong;
Tuyên truyn, ph bin, hiing dn các quy djnh cüa pháp 1ut và thanh tra,
kiêm tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye báo v môi trrnYng, phát
triên cOng nghip mOi trumg thuc phm vi quàn 1 cüa ngành cOng thuang ti
dja phuong theo quy dinh;
Chü trI thirc hin D an phát trin cong nghip mOi tru?Yng, các nhim v
phát triên cOng nghip môi tnrng và kinh tê tuân hoàn, các chuong trInh, dr an
ye üng phó vâi biên dôi khI hau ngành cong thuong trong các linh virc thuc phm
vi quán 1;
Thirc hin thu thp, tng hçip thông tin v các chi tiêu thng kê mOi triiông
thuc phm vi ngành cong thu'ong;
Djnh k' hang näm tng kt, báo cáo IJy ban nhân dan tinh và Bô Cong
Thuang, các B, ngành lien quan tInh hInh thixc hin phát triên cOng nghip mOi
trumg cüa dja phuo'ng theo quy dinh.
i) V an toàn thirc phm, cong nghip tiêu dung, cOng nghip thirc phm và
cong nghip chê biên khác:
Trin khai thirc hin chInh sách, chin 1uçc, k hotch phát trin ngành sau
khi duçc phé duyt, gOm: cong nghip tiêu dung (dt - may, da - giây, giây, sành
si'r, thüy tinh, nhra); cong nghip thirc phâm (ruçu, bia, nuc giài khát, süa chê
biên, dâu thuc vat, san phâm ché biên bt và tinh bOt và các thçrc phâm khác theo
quy dnh cüa ChInh phü);
Hung dan, kim tra viêc thrc hin các tiêu chun, quy chuân k thut d&
vài san phâm cong nghip, an toãn v sinh, môi truOng cong nghip; triên khai
thirc hin cong tác quàn l nhà nuâc ye an toàn thirc phâm tr khâu san xuât, chê
biên, bào quàn, van chuyên, kinh doanh dOi vi các loi ruqu, bia, nuóc giái khát,
san phâm sa chê biên, dâu thuc vat, san phâm chê biên tü bet, tinh bet, bánh,
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mrt, keo, bao bI chüa thuc phm thuôc trách nhim quàn 1 cüa ngành cong
thuong và các san phâm khác, an toàn th?c phâm dôi véd các chc, siêu thj, trung
tam thrnng mai vâ các Co sâ thuc he thông di.r tr, phân phôi hang hóa thçrc phâm
thuc phm vi quàn 1 cüa Si;
Hithng dan, tuyên truyn pháp 1ut, chü trI, pMi hçip kim tra vic thirc hin
the quy djnh ye phông, chông thçrc phâm giã, gian 1n thucmg mi trên thj trung
dOi vOi tat cã các loai thrc phâm, dçtng cu, vt 1iu bao gói, chira dçrng thirc phâm
thuc linh viic quân 1 cüa ngành cong thuong trén dja bàn.
k) V khuyn cOng:
Chü trI, tham muu gillp Uy ban nhân dan tinh thirc hin chirc näng quàn 1
nba nuóc ye hoat dng khuyên cOng tai dja phuong;
Xây dirng, trInh Co quan có thm quyn ban hành CáC chInh sách, van bàn
quy phm pháp 1ut ye cong tác khuyen cOng phü hçip vi quy dnh cüa pháp 1ut
và diêu kin tai dia phuong; tham muu cap có thâm quyên bâo dam nguOn von tir
ngân sách dja phuo'ng dé to chüc thirc hin hoat dng khuyên cong trên da bàn;
Xây dirng, trInh co quan có thm quyn phê duyt và t chtrc thirc hin
chuong trInh khuyên cOng dja phuong. Huó'ng dan các to chuxc, cá nhân triên khai
ke hoch, de an, nhim v1i khuyên cong hang nãm trên da bàn; chu trách nhim
to chirc nghim thu và kiêm tra, giám sat vic sr dung kinh phi khuyên cOng dam
bào dung dôi tuçmg, miic dich và các quy djnh hin hành;
Tham muu cp có thrn quyn can di ngun vn tr ngân sách dja phuong
dâu tu co si 4t chat và nâng cao näng 1c hot dng cüa các don vj sir nghip cOng
1p trirc thuc Si Cong Thuong thçrc hin nhim vi1 ye khuyên công; dào tao, bôi
duO'ng kiên thirc cho can b, cong tác viên lam Cong tác khuyên cOng dja phiiang;
Theo döi, dánh giá, tOng hçip báo cáo và cung cp thông tin, tài 1iu lien
quan ye cong tác khuyên cong ti da phucing theo quy djnh.
1) V ciim cong nghip:
Thirc hin chirc nAng co quan du mi quàn 1 nhà nuâc di vâi cçim cong
nghip tren da bàn cap tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut;
Xây dimg, trInh và th chüc thirc hin phuong an phát trin cim cong nghip,
chuong trInh ho trçY dâu tu h tang k thut cm cOng nghip, dir toán kinh phi
hoit dng phát triên ciim cOng nghip sau khi duçc co quan có thâm quyen phê
duyt; xây dirng, trInh Uy ban nhan dan tinh ban hành Quy che quàn l cim cong
nghip, giâi quyêt các thu tic trien khai di,r an dâu tu xây drng h tang k' thut
yà dii an san xuât kinh doanh trong cçim cOng nghip theo co che mt cira, mt
cua lien thông;
ChU trI thâm djnh h so d nghj thành lap, m& rng cvm cOng nghip;
Du mi tip nhn, giài quyt hOC phi hçip, d nghj co quan có thm
quyen quyêt dnh chü truong dâu tu, cap giây chung nhn dàng k dâu tu các dir
an xây dirng h. tang ki thut, san xuât, kinh doanh trong ciim cOng nghip, các
thu t%lc triên khai dâu tu xay dçrng ha tang k' thut cim cong nghip (gôm: thu
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hi dt, cho thuê dt, phê duyêt quy hoach chi tit, phé duyt di an sir dçing nguôn
von dâu tix công, phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trung, chap thun
phuo'ng an phông cháy, chüa cháy) theo quy djnh, phân công, üy quyên cüa Uy
ban nhân dan tinh;
Chü trI thanh tra, kim tra, dánh giá thrc hin phuang an phát trin, chInh
sách, pháp luât, hiu qua boat dng c1ia cim cong nghip; xi 1 hoc dê xuât Uy
ban nhân dan tinh x1r 1 vi pham, van dé phát sinh ye cim cong nghip; xây dung,
4n hành Ca s dü 1iu cim cong nghip trên dja bàn.
m) V tiu thu cOng nghip:
Chü tn, phi hçp vth các ca quan có lien quan xây dirng, trInh và t chrc
huó'ng dan, thtrc hin các chuang trInh, k hoach, dê an, dir an phát triên doanh
nghip nhô và vüa, kinh te tp the, hgp tác xã ngành cOng thuo'ng, lang nghe tiêu
thu cOng nghip sau khi duçc co quan có thâm quyen phê duyt.
n) V san xut và tiêu dung bn v1ing:
T chi.'rc thirc hin Chuang trInh, d an, k hoach, co ch, chInh sách nhm thüc
day và phát triên linh v1Ic san xuât va tiêu dung ben vrng trén da bàn tinh.
o) T chirc thrn djnh Báo cáo nghiên ciru kha thi, Báo cáo kinh t - k
thut dâu tu xay dçrng, thiêt kê xay drng triên khai sau thiêt kê co s cüa dix an
dâu tu xay dgrng cOng trInh cOng nghip theo quy djnh cüa pháp lut, sr phân cOng
hoc üy quyên cüa Uy ban nhân dan tinh.
p) V quán l chat lugng san phm hang hóa
Chü tn, tip nhn h so' và giái quyt thu tic cong b hçip quy theo quy
dnh cüa pháp lut ye quãn l chat luçing san phâm hang hóa;
Kim tra vic tuân thii các quy djnh v quãn l cht lugng san phm, hang
boa cüa các doanh nghip trén dja bàn quân 1.
5. Vê thuong mai
a) Thj trung trong nuâc:
T chtrc trin lchai thirc hin quy hoach, k hoach, co' ch, chInh sách quãn
1 và phát tnien: các loai hInh kêt câu ha tang thuang mai nhu chçi, trung tam
thuo'ng mai, trung tam mua sam, siêu thj, cua hang ban lé, s& giao dch hang hóa,
trung tam hi chçi, trien lam, trung tam dâu giá hang hóa và các loai hInh kt câu
ha tang thixo'ng mai khác; các loai hInh to chuc, hInh thirc và phuo'ng thuc kinh
doanh thuang mai, nhu hqp tác xã thuo'ng mai, ban buOn, ban lé, dai 1 thuo'ng
mai, nhuo'ng quyên thuang mai, djch vi thuang mai, hoat dng logistics trên dja
bàn tinh theo quy djnh cüa phap lut;
Chu trI, ph& h'p vâi các co quan có lien quan huó'ng dn và t chuc thçrc
hin co' chê, chInh sách khuyên khIch m rng mng lui kinh doanh, phát triên
các tO chuc lien két luu thông hang hóa, hInh thành các kenh luu thông hang hóa
On dnh tü san xuât den tieu dung tren da bàn tinh;
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T chirc thixc hin, huémg dan, kim tra vic thixc hin quy djnh v hang
hóa, dich vii thuc ngành, nghê dau tu kinh doanh có diêu kin: thuôc lá, ruç'u,
xäng dâu, khI va các hang boa dch vi khác trên dja bàn tinh theo quy dnh cüa
pháp 1ut và phân cap quãn 1 cüa B Cong Thuang;
Trin khai thuc hin Co ch, chInh sách u'u dãi, khuyn khIch, h trçi phát
triên san xuât, kinh doanh và di song than dan vüng mien nüi, vüng dan tc và
vüng khó khàn trên dia bàn tinh (nhu cung cap các mt hang thiêt yêu, ho trçl luu
thông hang hóa và djch vi thuong mü...);
T chirc hoat dng diu tit lu'u thông hang hóa, bào dam can di cung câu
các mat hang thiêt yeu, bào dam chat luçing và an toàn thic phâm, bInh on và thüc
day thj trung ni tinh phát triên;
Tng hçip và xir 1 các thông tin thj truè'ng trên dja bàn tinh v tong mtrc
ban lé hang hóa va doanh thu dich vi tiêu dung, tong cung, tong câu, müc dir trü
lu'u thông và biên ding giá cà cüa các mt hang thiêt yêu, các mt hang chInh sách
dôi vi nhân dan vüng mien nüi, vung dan tc. Dê xuât vii cap có thâm quyên
giài pháp diêu tiêt lu'u thông hang hóa trong tmg thi ki.
b) V xut khu, nhp khu:
Tham rnuu xây dmg và t chrc trin khai thuc hin CC co ch, chInh sách,
chiên hoc, ke hoach, chuong trInh, dê an lien quan trong 11th virc xuât nhp khâu
hang hóa; quãn 1, theo dOi hoat dng xuât khau, nhp khâu hang hóa; phát triên
djch viii xuât khâu, nhp khâu hang hóa trên dja bàn tinh;
Quãn 1 hot dng xut thp khu hang hóa cüa các doanh nghip trong
nuóc, doanh nghip có vOn dâu tu nithc ngoài và thtrcrng nhân không có hin din
tai Vit Nam.
c) V thucing mai din tr và kinh t s:
Tham mixu xây dçrng và t chirc trin khai thuc hiên các co ch& chInh sách,
de an, chuo'ng trInh, ke hoach thuo'ng mai din tr nhäm phát triên ha tang 1rng
dçtng thuong mai din tCr, phát triên nguôn nhân 1rc phic v quân l thuang mai
diên tü và kinh tê sO, h tro các to chirc, cá nhân irng diing thuong mai din tr
trên dia bàn tinh;
Thixc hin các ni dung quàn 1 nhà ntthc khác v thuong mai din tir theo
quy dnh cüa pháp lut và phan cap cüa B Cong Thuo'ng.
d) V xüc tin thuo'ng mai:
T chüc thuc hin các thU tic hânh chInh v xUc tin thuong mai thuOc
thâm quyên;
Thanh tra, kim tra, giám sat vic thixc hin pháp 1ut v xUc tin thuo'ng
mai cUa thuo'ng nhân, th chUc hoat dng có lien quan den thuong mi Va xU pht
vi phm hành chInh theo quy djnh cUa pháp 1ut dOi vi các hành vi vi pham pháp
1ut cUa thuong than, to chUc hoat dng có lien quan den thuo'ng mai;
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Kiêm tra, tong hop quyt toán vói cci quan quàn 1 tài chinh dng cap ye so
tiên theo quyêt dinh thu và so tiên thirc thu vào ngân sách nhà nuác 50% giá trj dã
cong bô cia giãi thuO'ng không có nguô'i trüng thuô'ng cüa chuang trInh khuyên mai;
Tham muu, d xut vói chInh quyn dja phuo'ng v các chucing trInh, k
hoach, de an xüc tiên thuo'ng mi trên dja bàn và thc hin các chuong trInh, ké
hoch, dê an theo phân công;
Ph& hop vi B Cong Thucing trong vic quãn l hot dng cüa các Van
phông dti din cña to cht'rc xitc tiên thu'o'ng mi nuóc ngoài ti Vit Nam.
e) V quàn l cnh tranh:
Tuyên tuyn, ph bin, hinng dn thxc hin các quy djnh cüa pháp lust ye
canh tranh trên dia bàn tinh;
Phát hiên va kin nghj các cci quan có lien quan giài quyt theo thm quyên
ye nhmg hành vi vi phm pháp 1ut canh tranh và van bàn ban hành có ni dung
không phü hop vi pháp 1ut cnh tranh.
g) V quàn l hott dng kinh doanh theo phuong thrc da cp:
Chü trI, t chirc thirc hin các quy djnh cüa pháp lust v quàn l hot dng
kinh doanh theo phucmg thüc da cap trên da bàn tinh theo thâm quyên;
Xây dirng và trmnh cp có thm quyn ban hành quy ch phi hop giüa các
cci quan lien quan ti dja phuong trong cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sat hot
dng kinh doanh theo phuong thüc da cap trén dja bàn;
Phát hin và xir 1 theo thm quyn hoc báo cáo cp có thm quyn x1 1
vi phm pháp 1ut ye quãn 1 hot dng kinh doanh theo phuong thüc da cap;
Cp, thu hi xác nhn däng k hot dng ban hang da cp ti dja phuong,
xác nhn tiêp nhan thông báo châm dirt hot dng ban hang da cap ti dja phucing;
Thanh tra, kim tra, giám sat hot dng kinh doanh theo phuong thirc da cp;
T chirc dào tao, tp hun chuyên mon cho can b, cong chüc trçrc tip thrc
hin cong tác quàn 1 nhà nuc ye ban hang da cap;
Thirc hin cOng tác tuyên truyn, ph bin pháp luat v quân 1 hot dng
ban hang da cap cho các doanh nghip, ngui tham gia ban hang da cap;
Tip nhn, giài quyt h so thông báo hi ngh, hi thào, dào to y ban
hang da cap;
Báo cáo theo djnh ki hang nàm hoäc dot xut vój B Cong Thuang v cong
tác quàn l hot dng ban hang da cap trên da bàn.
h) V phOng ye thuong mi:
Hu&ng dn thire hin các quy dnh pháp lut phông v thucing mi bao gm:
chOng ban phá giá, chng trçi cap, tçr ye, chng 1n tránh bin pháp phông ye
thuong mai tren dja bàn tinh;
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Phát hin và kin nghj các co quan có lien quan giài quyt theo thrn quyn
ye nhüng van bàn ban hành có ni dung không phü hçip vi pháp 1ut ye phông
v thucing mai;
Du mi chü trI h trg hip hi ngành hang, các doanh nghip xut khu
trên dja bàn mg phó vol các vu viêc diêu tra, rà soát chông ban phá giá, chông trg
cap, tir v, chông lan tránh bin pháp phông v thuong mi cüa nuOc ngoài;
Tng hçip s 1iu, tInh hInh hot dng, thông tin xut nhp khu hang hóa
trên dja bàn tinh lien quan den vçi vic ye phông v thuang mi, phôi hçip vOi Co
quan diêu tra ye phông v thuong mai trong cong tác cánh báo sOm các vi kin
phông v thuo'ng mi;
Phi hçp vOi co quan diu tra v phông v thucing mai rà soát, cung cp thông
tin, xir 1 các van dê lien quan den viêc dieu tra, thâm tra, thanh tra, kiêm tra chuyên
ngành ye phông v thuong mi dôi vó'i các doanh nghip trén dta bàn tinh;
Du mi thu thp và cung cp thông tin cho Co quan diu tra v phông v
thuong mi ye chinh sách và thrc tin hot dng cüa các Co quan, to chirc, doanh
nghip trên dja bàn tinh trong các vii vic diêu tra chông trV cap cüa nuOc ngoài.
i) V bào v quyn lçii ngithi tiêu dung:
TrInh co quan nhà nuOc có thm quyn ban hành và t chirc thirc hin van
bàn quy phrn pháp 1ut ye bào v quyên 1çi ngu1i tiêu dung tti dja phuong;
Tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lut v bào v quyên lçi ngithi tiêu
dung; tu van, ho trq và nâng cao nhn thirc ye bão v quyên lçii ngtthi tiêu dung
tti dja phuong;
Thanh tra, kim tra, giài quyêt khiêu ni, to cáo và xir 1 vi phm pháp 1ut
ye báo v quyên lçii nguôi tiêu dung theo thâm quyên;
Thirc hiên vic kim soát hçp dng theo mu, diu kin giao dtch chung ti
dja phuong theo quy dnh cüa pháp 1ut bào v quyên igi ngui tiêu dung;
HuOng dn chuyên môn, nghip vii d co quan quàn l nhà nuOc v bào v
ngui tiêu dung cap huyn thirc hin các ni dung lien quan den bâo v quyên igi
nguèd tiêu dung;
Cong bé cong khai danh sách t chic, cá nhân kinh doanh hang hóa, djch
v1i vi phm quyên lçri nguôi tiêu ding theo thâm quyên;
Quãn l hoat dng v bào v quyn lgi nguè'i tieu dung cüa t chirc xã hi
tui dia phuo'ng; tao dieu kin dê to chc xà hi tham gia bào v quyên lgi ngui
tieu dung hoat dng; thâm djnh các de an, kê hoach hoat dng cüa to chüc xâ hi
tham gia bào v quyên lgi ngui tieu dung trInh Chu tjch Uy ban nhan dan tinh
quyet djnh giao thçrc hin nhim vT gän vOi nhim vi cüa Nba nuOc; giám sat
vic thirc hin các nhim v1i khi giao cho tO chc xa hi bão v ngui tiêu dung
thçrc hin;
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Quân 1, kim tra, giám sat hot dng hôa giâi cüa t chirc hôa giài tranh
chap gitta nguèi tiêu dung va to chtrc, ca nhan kinh doanh ti dja phirang theo quy
djnh cña pháp 1ut;
Báo cáo kt qua thirc hin quán 1 nhà nithc v bão v quyên igi nguôi tiêu
dung trên dia bàn tinh theo dinh kST hoc theo yêu câu cüa Ca quan có thâm quyên
cap trên.
k) V quàn 1 th trumg:
Phi hçTp vói Ciic Quân 1 thj tnrng dóng trên dja bàn tinh xây d'çrng ké
hoch kiêm tra djnh k, chuyên de, bin pháp phông, chông buôn 1u, gian 1n
thuang mai và hang già trong phm vi chrc nàng, nhim v cüa 1irc luçmg Quàn
1 th trumg dja phucmg tránh chông chéo, trüng 1p ye dôi tuçing, ni dung kiêm
tra, thanh tra vói các hrc lugng có thâm quyên kiêm tra, thanh tra cüa tinh.
1) V hi nhp kinh t quc t:
Trin khai thçrc hin k hoch, chuang trInh, bin pháp ci th v hi nhp
kinh té quOc te trên dja bàn tinh sau khi dugc phê duyt;
Chü trI, phi hçip vói các co' quan có lien quan tuyên truyn, ph bin,
hithng dan vic thçrc hin ké hoch, chucmg trInh, các quy djnh ye hi nhp kinh
tê quOc tê cüa da phtrong;
TIch ct1c phi hçp vâi B Cong Thuang và các dan vj lien quan thrc hin
các nhim vii duçc giao trong Kê hoch thirc thi các Hip dnh thuang mai tix do,
dc bit là các Hip dnh thuang mai tir do the h mói;
Thirc hin các ni dung quàn 1 nhà nu6c khác v hi nhp kinh t quc t
theo quy djnh cua pháp 1ut và phân cap cüa B Cong Thuang.
m) V hott dng mua ban hang boa và các hoat dng lien quan trirc tip
den mua ban hang boa cüa thuang nhân nuOc ngoài trén da bàn tinh:
Quàn 1 hot dng mua ban hang hóa và các hott dng lien quan trrc tiêp
den mua ban hang hóa cüa thuang nhân nuóc ngoài;
Quán 1 hott dng cüa van phông di din cüa thuang nhân nithc ngoài.
6. T chirc thirc hin và chju trách nhim v giám dnh, dàng k, cp giy
phép, van bang, chirng chi thuOc phm vi trách nhim quán l cüa Sâ COng
Thuong theo quy dinh cüa pháp lut và theo phân cong hoc üy quyên cüa Uy ban
nhân dan tinh.
7.
Uy ban nhân dan tinh quàn l, khuyn khIch, h trq phát trin doanh
nghiêp, hap tác xã, kinh tê tap the, kinh te tu nhân hot dng trên dja bàn trong
lTnh vrc cOng thuang; quàn l các hôi, tO chtc phi chInE phñ hot dng trong lTnh
virc thuc phm vi quân l cüa S Cong Thuang theo quy djnh cüa pháp lut.
8. Hung dn thuc hiên ca ch tu chü d& yj các don vi su nghip cOng
1p thuc ngành, linh vuc quàn l theo quy djnh cüa pháp 1ut; quân l hot dng
cüa các dan vi sir nghip trong và ngoài cOng 1p thuc phm vi ngành, linh vuc
cOng thuang.
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9. Thirc hin hçp tác quc t v cong thuong theo quy djnh cüa pháp 1ut
và theo phân cong hoc ày quyên cüa Uy ban nhân dan tinh;
10. HuOng dn chuyên mOn, nghip vii thuOc ngành, linh vrc quãn 1 di
vói Phông Kinh tê thành phô hoc Phông Kinh tê và Ha tang các huyn vá chàc
danh chuyên mon thuc Uy ban nhân dan cap xä.
11. T chüc nghiên cü'u, üng diing tin b khoa hçc — k5 thut và cong
ngh; xây dirng h thông thông tin, lu'u trü phiic v1i cong tác quán 1 nhà nuâc ye
cOng thuong.
12. Kim tra, thanh tra và xà 1 các hánh vi vi phm di vâi co quan, t
chiirc, cá nhan trong vic thi hành pháp 1ut thuOc phm vi quãn l cüa S Cong
Thucing; tiêp cong dan, xà l thu don, giái quyêt khiêu nai, to cáo, phông chOng
tham nhüng, lang phi theo quy dnh pháp lut hoc theo sr phân cap, ày quyên
cüa Uy ban nhân dan tinh.
13. Quy dnh ci th chàc näng, nhim vi, quyn han, mi quan h cOng tác
cüa cac phông chuyên môn, nghip vii, Thanh tra và Van phông thuc Si Cong
Thuong; quân 1 to chüc b may, biên chê cong chàc, co câu ngch cOng chàc;
vi trI viêc lam, co câu vien chàc theo chàc danh nghê nghip vá so luçmg ngu?i
lam vic trong các don vj sir nghip cOng lap; thirc hin chê d tiên hong và chInh
sách, chê d dãi ng, dáo tao, bôi duô'ng, khen thu&ng, k 1ut dOi vói cong chàc,
viên chàc va ngiRi lao dng thuc phm vi quân l cüa S& Cong Thucing theo quy
djnh cüa pháp 1utt và theo s1,r phân cOng ho.c ày quyên cüa Uy ban nhân dan tinh;
tham mu'u cho HOi dông cap tinh xét tang danh hiu "Ngh nhân Nhân dan", "Ngh
nhân IJu tü" trong ilith vçrc nghê thà cong m ngh và Uy ban nhân dan tinh xét tang
danh hiu Thç giOi và Ngh nhân cap tInh.
14. Quán 1 và chju trách nhim v tài chInh, tài san duçic giao theo quy
dnh càa pháp 1ut và theo phân cOng, ày quyên cüa Uy ban nhân dan tinh.
15. Thi.xc hin cOng tác thông tin, thng kê, tng hçip, báo cáo djnh kS' và
dt xuât ye tInh hlnh thixc hin nhim vi trong các 1mb virc cOng tác dugc giao
vi Uy ban nhân dan tinh, B COng Thuong.
16. Thirc hin nhim vii khác theo quy djnh càa pháp 1ut và phân công, ày
quyên cüa Uy ban nhân dan cap tinh, Chà tjch Uy ban nhân dan tinh và co quan
nhà nuc cap trén.
Chtro'ng III
TO CHC THVC HIN
Diu 5. Trách nhim cüa S& Cong Thirong
S& Cong Thucmg can cà Nghj djnh s 24/2014/ND-CP ngày 04 tháng 4 näm
2014 càa Chinh phà quy dnh to chàc các co quan chuyên mon thuc U' ban nhân
dan tinh, thành phô trçrc thuc Trung uong; Ng djnh so 1 07/2020/ND-CP ngày 14
tháng 9 nàm 2020 cüa ChInh phü sàa dOi, bO sung mt so diêu cUa Ngh djnh so
24/201 4/ND-CP ngày 04 tháng 4 näm 2014 cüa ChInh phü quy djnh to chàc các co
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quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, thành pM trçrc thuc Trung uang;
Thông ti.r so 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 cüa Bô Cong Thuang hithng dan
chCrc nAng, nhim vT, quyên hn cüa Ca quan chuyên mon ye cong thrnmg thuc Uy
ban nhan dan tinh, thành phô trçrc thuc Trung ucing vã Uy ban nhân dan huyn,
qun, thj xã, thành phô thuc tinh, thành phô trçrc thuc Trung uang vâ các quy dnh
cüa pháp 1ut có lien quan trInh Uy ban nhân dan tinh ban hành Quy djnh chirc náng,
nhim vi, quyên hn cüa dan v sir nghiêp cong 1p thuc Si; ban hành Quy dnh
chüc näng, nhim vi, quyên hn cüa các phông chuyên mOn, Van phông, Thanh tra
thuc Sà theo quy djnh và chi do hot dông dt kt qua t&, theo dtitng quy djnh cüa
nhà nuâc và Uy ban nhân dan tinh.
Diu 6. Sfra cIii và b sung Quy dnh
Trong qua trInli. thirc hin, nu có khó khàn, vuthi.g mac, các to chiic, Ca
nhân có lien quan phãn ánh kjp thai bang van ban ye S Cong Thuo'ng dê tong
hçip, báo cáo Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh (qua Sà Ni vii) dê kjp thii s1ra
dOi, bô sung cho phü hap.!.

