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   UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1607/TB-SKHĐT                                     Điện Biên, ngày 05 tháng 11 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí  

trong Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 
  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLB-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh;  

          Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên .   

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Điện Biên; 

          Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức (Lê Văn Biên - Phó 

Giám Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên)  

 Để tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư; tập trung thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành; phát huy được tính 

chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cá nhân; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Điện Biên điều chỉnh, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí  trong Ban 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở 

a. Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở 

theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chịu trách nhiệm trước Bộ 

Kế hoạch & Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về mọi hoạt động của Sở.  

b. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác về:  

- Công tác tổ chức, bộ máy của Sở; công tác thi đua - khen thưởng; kỷ luật; 

phòng chống tham nhũng, lãng phí; Bảo vệ chính trị nội bộ.  

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tổng hợp, kế hoạch vốn, kế 

hoạch khối An ninh - Quốc phòng. 

- Công tác đối ngoại với các Bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố; các 

Sở, ban ngành và địa phương thuộc tỉnh. 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo chức 

năng, nhiệm vụ của Sở. 
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- Công tác kế hoạch và quản lý đầu tư phát triển hạ tầng lĩnh vực Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực 

phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;  

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (CT135); 

- Chương trình TĐC Thủy điện Sơn La; 

- Phụ trách chung Trung tâm Xúc tiến đầu tư. 

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật; Hội đồng xét duyệt 

Lương cơ quan. 

- Kiêm các chức danh Thành viên các Ban chỉ đạo khác theo Quyết định của 

UBND tỉnh. 

c. Trực tiếp phụ trách , chỉ đạo các phòng Thanh tra, phòng Tổng hợp - Kinh 

tế quốc dân; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

d. Theo dõi kế hoạch phát triển KTXH các huyện: Điện Biên Đông; Mường Nhé 

và Thị xã Mường Lay. 

2. Đồng chí Vũ Lệnh Nghị - Phó Giám đốc Sở 

a. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được 

phân công phụ trách.  

b. Phó Giám đốc Thường trực cơ quan khi Giám đốc đi vắng. 

c. Giúp giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác:   
- Công Thương; Giao thông; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Kinh tế 

đối ngoại và xúc tiến đầu tư. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (CT 275 TTg). 

- Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực đối tác công tư (PPP) tiếp tục xử lý 

cá dự án từ ngày 31/10/2020 trở về trước. 

- Kiêm các chức danh thành viên các Ban chỉ đạo khác theo Quyết định của 

UBND tỉnh. 

d. Trực tiếp phụ trách , chỉ đạo các phòng Công nghiệp- Thương mại; phòng 

Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư; 

đ. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tham mưu cho Giám đốc Sở về lĩnh vực, 

nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư. 

e. Theo dõi kế hoạch phát triển KTXH huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo 

và Thành phố  Điện Biên Phủ. 

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

3. Đồng chí Bùi Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Sở 

a. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được 

phân công phụ trách. 

b. Thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực Văn phòng. 

c. Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác:   
- Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Lao động 

Thương binh và Xã hội. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (CT30a) 
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- Đăng ký kinh doanh, lĩnh vực phát triển các thành phần kinh tế, quản lý 

Liên minh Hợp tác xã  và xắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. 

- Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực đối tác công tư (PPP) tiếp nhận và 

xử lý giải quyết ngày 01/11/2020 trở đi. 

- Công tác Cải cách hành chính, công tác ISO 9001:2015 thuộc lĩnh vực, 

phạm vi của Sở. 

- Phó trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ. 

- Trưởng Ban giúp xã Phìn Hồ huyện  Nậm Pồ.  

- Kiêm các chức danh Thành viên các Ban chỉ đạo khác theo Quyết định của 

UBND tỉnh. 

d. Trực tiếp phụ trách Văn phòng, Phòng Văn xã; Phòng Đăng ký kinh 

doanh. 

đ. Theo dõi kế hoạch phát triển KTXH huyện Mường Chà, huyện Nậm Pồ, 

huyện Điện Biên và huyện Tủa Chùa. 

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

Trên đây là nội dung điều chỉnh, phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 

01/11/2020.                               

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nắm được, chỉ đạo và 

thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện trong quan hệ công tác./. 

 

Nơi nhận :                         
- Bộ KH&ĐT (b/c);        

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, TP; 

- Phòng TC-KH các huyện, thị, TP; 

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                         

                                                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phi Sông 
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