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Phòng Quản Lý Năng Lượng
Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh trình Bộ Công thương:
- Phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Nậm Nậm Cha 2 tại xã
Mường Khoa, huyện Tân Uyên; dự án điện mặt trời Bản Chát 1,2 tại
huyện Than Uyên.
- Điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện: Nậm Ma 1A, 1B,1C,
2A, 2B, 3 tại xã Mù Cả, huyện Mường Tè; thủy điện Nậm Cuổi 1B
tại xã Nậm Hàng, huyện Nâm Nhùn; thủy điện Kha Ứ 2 tại xã Bum
Nưa, huyện Mường Tè.
Tham mưu lãnh đạo Sở: 14
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự
án thủy điện Phiêng Khon tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên và
thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh dự án thủy điện Nậm Pạc 2 tại xã Sin
Suối Hồ và xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ; trả lời kiến nghị của cử
tri sau kỳ họp thứ mười năm, HĐND tỉnh khóa XIV; thoả thuận
hướng tuyến đường dây 110kV Nậm Cấu 2-TBA 220kV Mường Tè.
Phòng quản lý công nghiệp
Tham mưu lãnh đạo Sở: Báo cáo công tác an toàn phòng chống cháy nổ
trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các Sở, ban ngành, UBND
các huyện thành phố:
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Các Sở, ban ngành, UBND
các huyện thành phố:
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Phòng Quản lý Thương mại
Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh: Kế hoạch thực hiện Quyết
định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Tham mưu lãnh đạo Sở: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021; xây dựng Kế hoạch
tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam ngày 20
tháng 4; báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân
Tân Sửu năm 2021.

Các sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thành phố
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Các sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thành phố. Phòng
Kinh tế thành phố, phòng
Kinh tế và Hạ tầng các
huyện; Cục Quản lý thị
trường; các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh thực phẩm

03/2021

Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành các báo cáo: Kết quả thực hiện các chỉ
tiêu chính thức trong lĩnh vực công thương năm 2020; tình hình hoạt động Các phòng chuyên môn, đơn
ngành công thương Quý I và một số nhiệm vụ chủ yếu Quý II/2021; công vị trực thuộc Sở
tác cải cách hành chính Quý I/2021.
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Văn phòng Sở

Thanh Tra Sở
Tham mưu Lãnh đạo Sở:
- Ban hành các báo cáo: tổng kết 8 năm thi hành nghị định 81 và nghị
định 97 của Chính phủ; công tác giải quyết Khiếu nại, Tố cáo quý I,
phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021; công tác thanh, kiểm tra quý I,
phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021; công tác phòng, chống tham
Các phòng chuyên môn; đơn
nhũng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021; công tác nội
vị trực thuộc
chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I, phương
hướng nhiệm vụ quý II năm 2021.
- Tham gia ý kiến: Dự thảo Luật Thanh tra và dự thảo quyết định sửa đổi
bổ sung một số điều quy chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật trên địa
bàn tỉnh Lai Châu.
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Trung tâm Khuyến công
Xây dựng và triển khai kế hoạch đi khảo sát nhu cầu của các cơ sở công
nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để xây dựng đề án khuyến công bổ
sung năm 2021, đăng ký kế hoạch khuyến công Quốc gia và địa phương
năm 2022; khảo sát thu thập thông tin xây dựng phóng sự chuyên đề về Phòng Kinh tế và Hạ tầng các
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phát trên sóng Đài phát thanh – huyện; Phòng Kinh tế Thành
truyền hình tỉnh Lai Châu; lựa chọn đơn vị tư vấn phối hợp triển khai đề phố; đơn vị tư vấn
án xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp; Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nội dung: Tuyên truyền vận
động các hộ gia đình tham gia phong trào hộ gia đình sử dụng năng
lượng TK&HQ.

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