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Nội dung công việc

Đơn vị phối hợp

Thời gian
dự kiến
hoàn
thành

Phòng Quản Lý Năng Lượng
Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh:
- Phê duyệt bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện: Thủy điện Pa Hạ
1 thuộc xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè; thủy điện Nậm Đắc thuộc xã
Nậm Pì và xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn; thủy điện Nậm Pồ 1 và Nậm Pồ
2 thuộc xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn; thủy điện Can Thàng thuộc xã
Huổi Luông, huyện Phong Thổ; thủy điện Nậm Lầu và thủy điện Nậm
Há tại xã Noong Hẻo và xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ; thủy điện Nậm
Mồng tại xã Pa Khóa và xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ; thủy điện Nậm
Đích 1A tại xã Khun Há, huyện Tam Đường; thủy điện Nậm Cha 1 và Các Sở, ban ngành, UBND
Nậm Cha 2 tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên; thủy điện Nậm Cuổi các huyện thành phố:
2A tại xã Nậm Pì và xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn; dự án điện mặt
trời Bản Chát 1,2 tại huyện Than Uyên; Pa Tần 1A tại xã Pa Tần, huyện
Sìn Hồ; thủy điện Thọ Gụ 2 tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè; thủy điện
Phiêng Khan tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè; thủy điện Xà Hồ 1 và
Xà Hồ 2 tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè.
- Điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện: Thủy điện Nậm Hản 2 tại xã
Nậm Khao, huyện Mường Tè; thủy điện Kho Hà tại xã Pa Ủ, huyện
Mường Tè; thủy điện Nậm Chản tại xã Tả Ngảo và xã Làng Mô, huyện
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Sìn Hồ.
- Bổ sung quy hoạch đấu nối các dự án thủy điện: Thủy điện Nậm Cuổi
1, Nậm Cuổi 1A và Nậm Cuổi 1B thuộc các xã Nậm Hàng, xã Nậm Pì,
xã Nậm Ban và xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; thủy điện Chàng Phàng
tại xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ
- Cho phép khảo sát, bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện: Thủy điện
Tả Nhì Thàng thuộc xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ; thủy điện Nậm
Mở 2A thuộc xã Khoen On, huyện Than Uyên; thủy điện Nậm Nhọ 2 tại
xã Vàng San và xã Bum Nưa, huyện Mường Tè; thủy điện Khoang
Thèn tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè.
Tham mưu lãnh đạo Sở:.
- Thiết kế cơ sở 03 dự án thủy điện: Thủy điện Pa Tần 1 tại xã Pa Tần,
huyện Sìn Hồ; thủy điện Nậm Mít Luông tại huyện Tân Uyên; thủy Nậm
Củm 6 tại xã Pa Ủ và xã Mường Tè, huyện Mường Tè và Thiết kế cơ sở
dự án đường dây 110kV đấu nối thủy điện Phiêng Lúc tại xã Bum Nưa,
Các Sở, ban ngành, UBND
huyện Mường Tè.
các huyện thành phố:
- Thiết kế kỹ thuật 02 dự án thủy điện: Phiêng Lúc tại xã Nậm Cần và xã
Mường Khoa, huyện Tân Uyên; thủy điện Kha Ứ 2 tại xã Bum Nưa,
huyện Mường Tè.
- Thiết kế bản vẽ thi công đường dây 110kV đấu nối thủy điện Nậm Đích
1 tại xã Khun Há, huyện Tam Đường.
Tham mưu lãnh đạo Sở tham gia với các sở, ngành liên quan
- Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và
bảo trì công trình xây dựng.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời đề nghị của Công ty
TNHH Việt Thành về việc xin ý kiến về ảnh hưởng của hoạt động khai
thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi bảo vệ
đập, hồ chứa thủy điện Bản Chát.
- Tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy
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định về thực hiện giá bán điện.
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Phòng quản lý công nghiệp
Tham mưu lãnh đạo Sở: Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước
về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương
Sở Tài nguyên và Môi
trên địa bàn tỉnh Lai Châu; cung cấp thông tin lập Báo cáo tổng kết Chiến
trường; Sở Tư pháp; Sở Xây
lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tham gia ý kiến
dựng
Dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh
Lai Châu thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.
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Phòng Quản lý Thương mại

1

Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh: Quyết định phê duyệt dự án Các sở, ban, ngành; UBND
các huyện, thành phố
mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp.
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Tham mưu lãnh đạo Sở: Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020; tiếp tục triển khai
các bước tiếp theo của dự án xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam UBND các huyện, thành phố
với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 và Đề án “Thúc đẩy tiêu
thụ hàng hóa nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu”.
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Văn phòng Sở
Tham mưu Lãnh đạo Sở: Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại
chất lượng công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc Sở Công
thương; thực hiện nâng bậc lương đợt 2 năm 2020; rà soát danh sách Các phòng chuyên môn, đơn
Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; báo vị trực thuộc Sở
cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2020 và xây dựng chương trình
công tác năm 2021 của ngành công thương.
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Thanh Tra Sở
Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo: Công kết quả và thực hiện QCDC tại cơ Thanh tra tỉnh; các phòng
quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của chuyên môn, đơn vị trực
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Chính phủ; kết quả triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền thuộc Sở
năm 2020; tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
VI

1

Trung tâm Khuyến công
Biên tập nội dung và đăng ký lịch phát sóng phóng sự chuyên đề về sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phát trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lai Châu (số 2); nghiệm thu cơ sở đề án Khuyến công
Quốc gia: “Hỗ trợ ứng dụng máy cán tôn xốp PU 6 sóng và 11 sóng”;
hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán Đề án Khuyến công Quốc gia: “Hỗ trợ
ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất cát nhân tạo”; tổ chức thực
hiện đề án “Tập huấn kiến thức quản trị kinh doanh, thông tin thị trường
và hội nhập quốc tế”.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở (B/c);
- Các phòng CM, đvị thuộc Sở (T/h);
- Lưu: VT, VP.

Đài phát thanh – truyền hình
tỉnh Lai Châu; Phòng Kinh tế
thành phố, Phòng KT&HT
các huyện; các cơ sở công
nghiệp nông thôn; Công ty
TNHH MTV Trường Thịnh
Tân Uyên; HTX Hữu Huyền
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