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SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI 

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ  

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

 

             Số:            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Đồng Nai,  ngày       tháng      năm  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về viêc̣ phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai  
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ  

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thuộc 

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Đồng 

Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai; 

  Căn cứ kết quả lấy ý kiến của Ban Lãnh đaọ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

Phát triển Công nghiệp, về phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nguyên tắc chung: 

1. Giám đốc quản lý, điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và chịu 

trách nhiệm chung trước Sở Công Thương trong việc tổ chức và điều hành hoaṭ 

đôṇg của mình. 

2. Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý các công việc của Trung tâm 

theo sự phân công của Giám đốc. Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám 

đốc để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

và pháp luật về quyết định của mình. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc trong phạm vi phân công: 

a) Đối với công việc quan trọng và nhạy cảm, Phó Giám đốc phải báo cáo, xin 

ý kiến Giám đốc để thống nhất trong chỉ đạo điều hành. 
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b) Trong khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến nhiệm vụ do Phó 

Giám đốc khác phụ trách, các Phó Giám đốc chủ động phối hợp để giải quyết; 

trường hợp các ý kiến không thống nhất phải báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định. 

c) Phó Giám đốc phải chủ động báo cáo Giám đốc về tình hình, kết quả công 

việc được phân công theo định kỳ: Hội ý trong Ban lãnh đạo, họp giao ban tuần, 

tháng, quý, năm.  

d) Các Phó Giám đốc được ký tất cả các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách. 

e) Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công, các Phó Giám đốc có trách 

nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công. 

4. Phân công giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc có thể thay đổi tùy theo tình 

hình thực tế của cơ quan. 

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Lãnh đạo:  

1. Giám đốc - Đ/c Nguyễn Ngọc Diệu. 

a) Trách nhiệm. 

- Chỉ đạo tổ chức điều hành hoaṭ đôṇg của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

Phát triển Công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được Sở Công Thương Đồng Nai 

giao và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của đơn vị. 

- Trưc̣ tiếp chỉ đạo công tác: Triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về 

kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; 

Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; kỷ luật; cải cách hành chính; quản lý tài chính, 

tài sản; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chỉ đạo thực hiện 

Quy chế dân chủ cơ sở;… 

- Chỉ đạo triển khai công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu; xét tặng các danh hiệu Nghệ nhân nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, 

nghệ nhân, thợ giỏi, và người có công đưa nghề về địa phương; 

- Chỉ đạo triển khai đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến 

công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025; 

- Chỉ đạo xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước của ngành Công Thương; 

- Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động 

hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương;  

- Trực tiếp giải quyết một số việc đã giao cho Phó Giám đốc nhưng thấy cần 

thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc đặc biệt quan trọng; những việc liên quan đến 

nhiều Phó Giám đốc nhưng các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau. 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách theo quy 

định hiện hành. 
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- Trưc̣ tiếp phu ̣trách và chỉ đạo hoạt động của phòng Hành chính - Tổng hợp. 

b) Quyền hạn:  

- Ký tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp. 

c) Thưc̣ hiêṇ ủy quyền. 

- Khi Giám đốc đi công tác hoặc nghỉ phép thời gian dài, se ̃ủy quyền điều hành 

toàn bô ̣ hoaṭ đôṇg của Trung tâm cho Phó Giám đốc Chu Văn Hiếu, sau đó Phó 

Giám đốc được ủy quyền báo cáo kết quả cho Giám đốc biết về tình hình hoạt đôṇg 

của Trung tâm trong thời gian được uỷ quyền. 

- Trường hợp Giám đốc và Phó Giám đốc được ủy quyền vắng mặt cùng một 

lúc do công tác, Giám đốc sẽ ủy quyền cho Phó Giám đốc Lâm Quang Liêm thực 

hiện quyền điều hành hoạt động của Trung tâm và sau đó báo cáo kết quả cho Giám 

đốc trong thời gian được ủy quyền. 

2. Phó Giám đốc - Đ/c Chu Văn Hiếu. 

a) Trách nhiệm:  

* Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ công tác, gồm: 

- Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại:  

+ Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 

quy hoạch khu, cụm, điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề trong lĩnh vực 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch cụm điểm dân cư; quy hoạch điện lực; 

quy hoạch thương mại;  

+ Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu, khối, 

cụm, điểm công nghiệp, điện); thương mại, công trình dân dụng và cụm dân cư như: 

Lập dự án; báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán; tổ 

chức đấu thầu; quản lý dự án; giám sát thi công;  

+ Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu 

chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp; 

+ Tư vấn các lĩnh vực về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất và 

tiêu dùng bền vững, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt 

động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật 

công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật. 

- Tư vấn cho các chủ đầu tư giám sát ky ̃ thuâṭ xây dưṇg điêṇ, lâp̣ hồ sơ mời 

thầu xây lắp, thiết bi ̣và đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp, thiết bi ̣(nếu đươc̣ chủ đầu 

tư ủy quyền), khảo sát, thiết kế, lâp̣ các báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi 
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các công trình điêṇ trung, ha ̣ thế, TBA, hệ thống chiếu sáng; thẩm tra thiết kế kỹ 

thuật thi công - tổng dự toán các công trình điện có cấp điêṇ áp từ 35 KV trở xuống;  

- Thực hiêṇ các dic̣h vụ tư vấn giúp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước 

hoàn chỉnh các thủ tuc̣ từ chuẩn bi ̣đầu tư đến giai đoaṇ đưa dư ̣án đầu tư vào triển 

khai thực hiêṇ. Tư vấn và thưc̣ hiện các dic̣h vụ theo yêu cầu của các nhà đầu tư;  

- Tư vấn khảo sát, thăm dò, thiết kế mỏ cho các dư ̣ án đầu tư vào ngành khai 

thác tài nguyên khoáng sản; Tư vấn khảo sát điạ chất phuc̣ vu ̣ xây dưṇg các công 

trình công nghiệp; Tư vấn khảo sát thiết kế quy hoạch các công trình công nghiêp̣; 

Tư vấn đầu tư xây dựng trên các lĩnh vực thiết kế, xây lắp công trình công nghiệp; 

Tư vấn giám sát thi công công trình công nghiêp̣; thực hiện dịch vụ cung cấp thông 

tin, tài liệu điều tra cơ bản để các nhà đầu tư triển khai lập dự án đầu tư; Tổ chức 

hướng dẫn cho các doanh nghiệp các kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý hướng 

vào chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, thưc̣ hiêṇ công tác tư vấn trong quá trình 

triển khai và tư vấn giúp các doanh nghiệp thuê các tổ chức đánh giá, nhằm tiết kiêṃ 

chi phí cho các doanh nghiệp;  

- Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các thiết bị sản xuất công nghiệp; 

- Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình giao thông; tư vấn thiết kế trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin; 

- Tư vấn lập Hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn 

cấp cho các doanh nghiệp ngành công thương. (theo quy định tại Thông tư số 

43/2010/TT-BCT ngày 29/12/2010 của Bộ Công Thương quy định về công tác quản 

lý an toàn trong ngành công thương); 

- Tổ chức thực hiện Chương trình sản xuất sạch hơn (sản xuất và tiêu dùng bền 

vững) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm:  

+ Triển khai, hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiêp̣ thực hiêṇ các văn bản 

pháp luâṭ, cơ chế, chính sách, kế hoac̣h, đề án và chương trình về sản xuất sạch hơn, 

nhằm bảo vê ̣môi trường hướng tới phát triển bền vững; 

+ Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực 

cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

+ Hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền 

vững trong sản xuất công nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai; 

+ Tổ chức tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam; hội thảo chuyên đề, hội nghị 

đánh giá tổng kết về hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững; xây dựng, duy trì và 

phổ biến các cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sản xuất và tiêu dùng bền 

vững; 
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+ Xây dựng và tham gia thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững trong các 

chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế; 

+ Xây dựng các mô hình thí điểm về sản xuất và tiêu dùng bền vững;  

+ Thực hiện dịch vụ tư vấn về sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp 

luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; tổ chức và hướng dẫn triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án 

đã được phê duyệt; 

- Đại lý cung cấp các thiết bị công nghiệp phục vụ công nghiệp nông thôn. 

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của đại lý cung cấp các thiết bị công 

nghiệp phục vụ công nghiệp nông thôn. 

* Trưc̣ tiếp phu ̣trách và chỉ đạo hoạt động của phòng Tư vấn.  

b) Được quyền ký tất cả các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; các hồ sơ tư vấn 

với đối tác, khách hàng, và hồ sơ kỹ thuật. Đối với các nội dung: Hợp đồng, thương 

thảo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng,... xem xét kỹ và 

ký tắt trước khi trình Giám đốc ký. 

3. Phó Giám đốc - Đ/c Lâm Quang Liêm. 

a) Trách nhiệm. 

* Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ công tác, gồm: 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản pháp luật về 

khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức và hướng dẫn triển khai 

các chương trình, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt; 

- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm: Các lớp đào tạo nghề, truyền 

nghề và phát triển nghề công nghiệp nông thôn, các lớp khởi sự doanh nghiệp,…; 

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm; hội thảo, 

hội chợ triển lãm về hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp, công nghiệp 

nông thôn trên địa bàn tỉnh; 

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá 

nhân tham gia hoạt động khuyến công; 

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương 

trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; 

- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương 

trong các lĩnh vực: Ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông 
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tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực 

có liên quan khác; 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế công nghiêp̣;  

- Dịch vụ môi giới tiêu thụ, cung cấp và bảo trì thiết bị văn phòng, thiết bị sản 

xuất công nghiệp;  

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công 

khác theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực: Cơ khí, luyện kim, điện, 

năng lượng mới, năng lượng tái tạo, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), xăng dầu, hóa chất, 

vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, sản xuất 

và tiêu dùng bền vững, lái xe nâng hàng, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực 

phẩm và công nghiệp chế biến khác;  

- Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây 

dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh 

mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 

các doanh nghiệp ngành công thương; (theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định 

về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động); 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm 

pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn và hoạt động khuyến công tại địa 

phương. Xây dựng các chuyên đề khuyến công trên đài truyền hình, truyền thanh; 

thực hiện in ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp; đăng tải trên trang web và các hình thức thông 

tin đại chúng khác, để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, 

thiết bị - công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường cho cơ sở sản xuất công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp, thương mại tại địa phương; 

-  Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn trên 

địa bàn tỉnh như: Quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp 

nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án 

có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu - thị trường, cơ hội kinh 

doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm; 

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc 

tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo 

các đề án, chương trình khuyến công; 

- Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công 

Thương địa phương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

- Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (sản phẩm OCOP) trên địa bàn 

tỉnh: 
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+ Hỗ trợ sản phẩm CNNT tiêu biểu thuộc chương trình OCOP tham gia hội chợ 

triễn lãm, hội thảo; 

+ Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã,  tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh xây 

dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng 

gói đảm bảo công tác truy suất nguồn gốc đối với sản phẩm CNNT thuộc chương 

trình OCOP; 

+ Tổ chức các lớp đào tạo khởi nghiệp, tập huấn các chuyên đề nâng cao năng 

lực quản lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã,  tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh sản 

phẩm CNNT thuộc chương trình OCOP. 

- Triển khai các họat động hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, 

sản xuất phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện đầu tư, quản lý vận hành, khai thác phòng giới thiệu và bán sản 

phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm. 

* Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của phòng Khuyến công.  

b) Được quyền ký tất cả các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách. Đối với các 

chương trình, kế hoạch đề án xem xét kỹ và ký tắt trước khi trình Giám đốc ký. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành: 

Ban Lãnh đạo, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể 

từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/QĐ-KC&TV ngày 07/5/2021./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Công Thương (b/c); 

- Phòng KT/KTHT cấp huyện; 

- Lưu: VT, HCTH. 
 

GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Diệu 

 


		2021-06-24T14:37:45+0700


		2021-06-24T14:54:55+0700


		2021-06-24T15:01:36+0700


		2021-06-24T15:01:36+0700


		2021-06-24T15:01:36+0700


		2021-06-24T15:01:36+0700


		2021-06-24T15:01:36+0700




