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QUYET DNH
Quy djnh co cu t chü'c cüa S& Cong Thtwng tInh Ninh BInh

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH
Can ciLu2t Td chi'c chInh quyn d/aphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can th Lu2t tha ddi, b sung m5t sO' diu cza Luçt TO' ch&c ChIn/i phz và
Lu2t TO' ch&c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can c' Nghj djnh so' 24/2014/ND-cF ngày 04 tháng 4 nám 2014 cia
ChInh phi quy d/nh tO ch&c các cci quan chuyên mon thuç5c Uy ban nhân dan tinh,
thành ph0 trzcc thuc Trung urnig;
Can c& Nghj djnh so' 107/2020/ND-CF ngày 14 tháng 9 nám 2020 cña
ChInh phz tha dOi, bO sung mçät sO diêu cza Nghj djnh sO 24/2014/ND-CF ngày
04 tháng 4 näm 2014 cza ChInh phz quy djnh tO ch&c các ccx quan chuyên mOn
thut5c Uy ban nhán dan tinh, thànhphO tricc thut$c Trung to7ig,
Can cii' Nghj d/nh sO' 158/2018/ND-CF ngày 22 tháng 11 nám 2018 cia
Cii Inh phi quy d/nh v than/i lcp, tO ch&c igi, giái the tO ch&c hành chInh;
Can cz' Ngh/ d/nh sO' 120/2020/ND-cF ngày 07 tháng 10 näm 2020 cña
ChInh phü quy djnh ye than/i lap, tO chi'c igi, giái the dciii vj sz nghip cOng l 2p,
Theo d nghj cia Giám dóc SO' N(5i vy tgi TO' trInh so 236/TTr-SNV ngày
11 tháng 6 nám 2021.
QUYET I3TNH:
Diu 1. Co cu to chfrc cüa S& Cong Thirong tinh Ninh Blnh
1. Lãnh dao Si: Gm Co Giám dc và các Phó Giám dc (sO' lu'cung PhO
Giám dO'c thy'c hiçn theo Quyet djnh sO' 02/2021/QD-UBND ngày 09/02/2021
cüa Uy ban nhán dan tinh Ninh Bin/i).
a) Giám dc S& là ngui dung du S, chju trách thim trrnic Uy ban nhân
dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh và tnrâc pháp lut v thirc hin churc nAng,
nhim vçi, quyn han và toàn b hoat dng cüa S;
b) Phó Giám dc Sâ là ngui giüp Giám dc Si thirc hin mt hoc mt sé
nhim vii ciT th do Giám dc S& phân cong và chju trách thim tri.râc Giám doe
Sâ và truOc pháp 1ut v thçrc hin nhim vi,i dugc phân cong. Khi Giám d6c Sâ
yang mat, mt Phó Giám dOe S& duçic Giám dc Sà üy nhim thay Giám dc S
diêu hành các hoat dng cüa S&;
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c) Vic bë nhim, b nhim 1ii, min nhim, diu dng, luân chuyn, khen
thuâng, k 1ut, cho tir chirc, nghi huu và thirc hin các ché ct, chInh sách dôi vOi
Giám dc Sâ và Phó Giám d6c Sâ do Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh
theo quy djnh cüa pháp 1ut và phân cap quân 1 can b;
d) Can cü quy ctjnh v phân cp quân 1 t chüc can b và tieu chun chüc
danh can b, Giám doe Sâ quyét djnh hoc trmnh cor quan có thâm quyên quyêt
djnh bô nhim, min nhim nguñ dü'ng dâu, cap phó cüa nguôi dirng dâu các
dan vj thuc Si.
2. Các phông chuyên mOn, nghip vii:
a) Phông Thuang mai;
b) Phông K thut an toàn;
c) Phông Cong nghip;
d) Phông Xut nhp khu;
e) Phông Nàng luqng.
3. Thanh tra.
4. Van phông.

5. Dan vj sir nghip: Trung tam Khuyk cOng Xüc tin thuang mti và
Phát triên ciim cong nghip tinh Ninh BInh
- Lânh dao Trung tam: Gm có Giám dc và không qua 02 Phó Giám dc
- Các phOng tricc thuc:
+ PhOng Hành chInh;
+ Phông Khuyn cOng;
+ Phông Xüc tiên thuorng mai;
+ PhOng Cm cOng nghip;
+ Phông Tu vn.
6.Biênch
a) Biên ch cong chüc, s 1uçng ngui lam vic trong các dan vj s11 nghip
cong 1p cüa Sâ duqc giao trên cor si vi trI vic lam gàn vâi chic näng, nhim
vii, phm vi hoit dng và näm trong tOng so biên chê cOng chüc, sO luçmg ngui
lam vic trong các co quan, to chüc hành chInh, dan vj sir nghip cOng 1p cüa
tinh duçic cap có thâm quyên giao hoc phê duyt.
b) Can cü chüc näng, nhim vii, co cu th chüc và danh mçlc vj trI vic lam,
Ca ctu ngch cong chüc, co câu chrc danh ngh nghip viên chüc duçic cap có
thâm quyên phé duyt, hang näm S Cong Thuong phôi hçp vOi Sâ Ni vi xây
dimg ké hoach biên chê cOng chirc, so luçmg ngi.thi lam vic bão dam thirc hin
nhim vii duçc giao, trInh Uy ban than dan tinh quyêt djnh.
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Diêu 2. Hiu 1rc thi hành
1.Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày 01 tháng 7 nàm 2021.
2. Bãi bô Diu 5, Diu 6 Quy djnh chirc nàng, nhim v11, quyên hn và
cci cu t chüt cüa S& Cong Thucmg tinh Ninh BInh ban hành kern theo Quyêt djnh
si 01/2016/QD-UBNID ngày 05 tháng 01 näm 2016 cüa Uy ban nhân dan tinh
NinhBInh.
Diu 3. Ti chu'c thiyc hin
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S Ni v1i, Giám dc
Sâ Cong Thuang; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& Thu tru&ng
các cci quan, dcm vj có lien quan chju trách thim thi hành quyt djnh nay.!.
No'i nI:mn:
- Nhu Diu 3;
- Bô Ni vu;
- B Cong Thirong;
- Ciie kiêm tra Van bàn
Quy phm pháp 1ut - BO Tix pháp;
- Thithng trirc Tinhüy;
- Thithng trijc HDND tinh;
- Länh dao UBND tinh;
- Doan Dai biêu Quoc hôi tinh;
- Uy ban MTI'Q Vit Nam tinh;
- Website ChInh phü; Cong báo tinh;
- Cong thông tin din tr tinh;
- Lu'u: VT, VP5, VP7.
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