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Nội dung công việc

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; Điều chỉnh quy hoạch thủy điện Kha Ứ 2 tại
xã Nậm Khao và xã Tả Tổng, huyện Mường Tè; Bổ sung phương án
đấu nối dự án thủy điện Nậm Hản, Kha Ứ, Nậm Củm 7, Nậm Luồng,
Nậm Luồng 1, Nậm Củm, Bum Nưa, Nậm Pục và điều chỉnh Quy
hoạch đấu nối cụm Nậm Củm 2,3,4,5,6 các dự án thuộc huyện Mường
Tè vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu.
Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt: Phương án ứng
phó thiên tai trong quá trình thi công thủy điện Mường Mít tại xã
Mường Mít và Phúc Than, huyện Than Uyên; Quy trình vận hành hồ
chứa nước công trình thủy điện Nậm Ban 3 tại xã Nậm Ban, huyện
Nậm Nhùn; Quy trình vận hành hồ chứa nước công trình thủy điện
Nậm Xe tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ; phương án bảo vệ đập, hồ
chứa công trình thủy điện Hua Chăng 2 tại thị trấn Tân Uyên, huyện
Tân Uyên; phương án cắm chỉ giới bảo vệ đập công trình thủy điện
Hua Chăng 2 tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên.
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Tham mưu lãnh đạo Sở:
- Thông báo kết quả thẩm định: Thiết kế cơ sở các dự án thủy
điện: Phiêng Khon tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên; thủy điện
Pa Vây Sử tại xã Tung Qua Lìn và xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ
và thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Nậm Pạc 1 tại xã Sin Suối Hồ,
huyện Phong Thổ.
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- Thông báo kết quả thẩm định: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự
án Mở rộng trạm 110kV Mường So phục vụ đấu nối các dự án thủy
điện khu vực huyện Phong Thổ vào hệ thống lưới điện quốc gia; báo
cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng mới đường dây 110kV mạch Các sở, ban, ngành, UBND
đơn từ TBA 220kV Than Uyên - TBA110kV Than Uyên; báo cáo các huyện, thành phố, các
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình Đường dây doanh nghiệp liên quan
110kV đấu nối cụm nhà máy thủy điện Nậm Pạc 2, Nậm So 1, Nậm
So 2 và mở rộng ngăn lộ 110kV trạm 110kV Mường So; báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình Đường dây
110kV Mường Tè - Nậm Bụm 2 - Nậm Bụm 1 - Nậm Ban và mở rộng
ngăn lộ 110kV trạm 110kV Nậm Ban; thiết kế kỹ thuật dự án đường
dây và TBA 110kV đấu nối thủy điện Nậm Pạc 1; thiết kế kỹ thuật,
thiết kế bản vẽ thi công dự án đường dây và TBA 110kV đấu nối thủy
điện Pa Hạ; thiết kế kỹ thuật dự án TBA 110kV Nậm Pạc 2 và mở
rộng ngăn lộ 110kV Nậm So 2
Phòng quản lý công nghiệp
Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh: Chính sách hỗ trợ phát triển
Các Sở, ngành liên quan
các hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành:
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm
2018 của Bộ Chính trị và Kế hoạch Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 07 tháng - Các Sở, ngành liên quan
4 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phối hợp nghiên cứu xây dựng
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các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021
của Thủ tướng Chính phủ.
- Tham mưu lãnh đạo Sở tham gia ý kiến vào các dự thảo: Thông tư
quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
Quyết định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Phòng Quản lý Thương mại
Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh: Kế hoạch phối hợp với
Thành phố Hà Nội triển khai các hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng
bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa tỉnh Lai Châu và thành phố Hà Nội
năm 2020; rà soát sửa đổi, bổ sung Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày
05/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics
trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025; xây dựng kịch bản hỗ trợ tiêu
thụ sản phẩm của địa phương.
Tham mưu lãnh đạo Sở: Báo cáo công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu
phục vụ phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2021
Văn phòng Sở
Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành các văn bản: Báo cáo đánh giá việc
thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; rà soát,
kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách
tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; tham mưu
thực hiện nâng bậc lương đợt I/2021.
Thanh Tra Sở
Tham mưu Lãnh đạo Sở: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến
Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày “Ngày Thế giới
không thuốc lá 31/5; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6
tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo
cáo nội chính, phòng, chống tham nhũng tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm
2021

- Sở Tài nguyên và Môi
trường, Sở Nông nghiệp và
PTNT
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Trung tâm Khuyến công
Xây dựng đề án khuyến công quốc gia, địa phương năm 2022 trình cấp có
thẩm quyền thẩm định; chuẩn bị tài liệu và các điều kiện để tổ chức buổi
tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào “Hộ gia đình
sử dụng năng lượng TK&HQ” tại huyện Than Uyên và Tân Uyên; ký hợp
đồng thực hiện đề án Khuyến công Quốc gia năm 2021 với Cục Công
Thương địa phương; tiếp tục triển khai đề án “Xây dựng và đăng ký bảo
hộ nhãn hiệu cho sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Lai Châu năm 2021” và tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn trong
thực hiện phóng sự chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả (số 1).

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

Cục Công Thương địa
phương; Phòng Kinh tế và Hạ
tầng các huyện; Phòng Kinh
tế Thành phố và Các cơ sở
công nghiệp nông thôn có
nhu cầu hỗ trợ
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