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QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh, bổ sung Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh An Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 13/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính
phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm
2008 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT ngày 04 tháng 11
năm 2009 của Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phối hợp
giữa Sở Công thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý
nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh An Giang, ban hành kèm theo Quyết ñịnh
số 43/2008/Qð-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang,
như sau:
1. Sửa ñổi, bổ sung tại Khoản 1, ðiều 1 của Quy ñịnh, như sau:
“ Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp,
Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao
gồm; cơ khí; luyện kim; ñiện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất: vật liệu
nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu
dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên

