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HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA 

SONLA BUSINESS ASSOCIATION - SBA 

Số: 156/TB-SBA 

 

                 Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Thƣờng trực  

và các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Khóa III, nhiệm kỳ 2021 -2026 

 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-SBA ngày 01/11/2021 của Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Căn cứ Nghị quyết Phiên họp thứ nhất Ban Thường trực Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (họp ngày 15/10/2021). 

Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La thông báo phân 

công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường trực khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ 

ngày 01 tháng 11 năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch.  

- Là người đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh và Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội, nhiệm kỳ 2021 – 2026; quản lý 

và điều hành chung mọi hoạt động của Hiệp hội. Có trách nhiệm tổ chức triển 

khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

Nghị quyết của Đại hội và các quyết định của Ban Chấp hành; chủ trì các cuộc 

họp của Ban Chấp hành, Ban Thường trực và toàn thể hội viên. 

-  Người đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong các mối quan hệ 

với các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động. 

- Có trách nhiệm trực tiếp báo cáo các nội dung liên quan đến Hiệp hội 

Doanh nghiệp với Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thay mặt Hiệp hội làm việc 

với các sở, ban ngành; các huyện, thành phố theo kế hoạch và chương trình công 

tác của Hiệp hội. Trực tiếp liên hệ với các cơ quan thuộc Khối đoàn thể khi thực 

hiện công việc của Hiệp hội. 
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- Có trách nhiệm giới thiệu và đề nghị với Ban Chấp hành phê chuẩn, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực. Giới 

thiệu và đề nghị Ban Chấp hành phê chuẩn và bổ nhiệm Tổng thư ký Hiệp hội. 

- Phê duyệt nhân sự và các tổ chức do Hiệp hội thành lập. 

- Phụ trách đối ngoại với: Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI), các tỉnh bạn và các tổ chức có liên quan. 

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Hiệp hội; phê duyệt kế hoạch tài chính và 

dự toán thu, chi của Hiệp hội.  

2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thƣờng trực. 

- Giúp Chủ tịch trong công tác quản lý điều hành hoạt động chung của 

Hiệp hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực và Thường trực Hiệp hội. Trực tiếp 

tham mưu với Chủ tịch trong định hướng các hoạt động của Hiệp hội.  

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch theo quy định tại 

Khoản 3, Điều 23 Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động 

của Hiệp hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Giúp Chủ tịch điều hành công việc của 

Hiệp hội hàng tuần, tháng. 

- Trực tiếp là Trưởng ban Đào tạo, phát triển hội viên và thi đua khen 

thưởng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

- Thay mặt Chủ tịch điều hành Hiệp hội, chủ trì các cuộc họp Ban Thường 

trực, Ban Chấp hành và các cuộc họp khác của Hiệp hội khi Chủ tịch ủy quyền. 

- Có trách nhiệm trực tiếp báo cáo với Thường trực UBND tỉnh và liên hệ 

với các sở, ban ngành và các huyện, thành phố khi thực hiện công việc của Hiệp 

hội thuộc Khối Tổng hợp liên quan đến Hiệp hội. 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của Hiệp hội. 

- Là chủ tài khoản thứ hai của Hiệp hội, được ký duyệt thu - chi kinh phí 

của Hiệp hội khi Chủ tịch ủy quyền. 

    - Phụ trách địa bàn huyện Sông Mã, Sốp Cộp. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội. 

3. Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó Chủ tịch.  

- Giúp Chủ tịch trong công tác quản lý điều hành hoạt động chung của 

Hiệp hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.  

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch theo quy định tại 

Khoản 3, Điều 23 Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động 

của Hiệp hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
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- Trực tiếp tham mưu với Chủ tịch trong việc định hướng các hoạt động 

của Hiệp hội trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các hoạt động văn hóa, thể 

dục thể thao của Hiệp hội.  

- Trực tiếp là Trưởng ban Tài chính, tuyên truyền của Hiệp hội. 

- Có trách nhiệm trực tiếp báo cáo với UBND tỉnh và liên hệ với các sở, 

ban ngành và các huyện, thành phố về lĩnh vực tài chính, ngân hàng liên quan 

đến Hiệp hội. 

- Phụ trách địa bàn huyện Bắc Yên và Phù Yên. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội. 

4. Ông Trần Duy Trinh - Phó Chủ tịch. 

- Giúp Chủ tịch trong công tác quản lý điều hành hoạt động chung của 

Hiệp hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.  

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch theo quy định tại 

Khoản 3, Điều 23 Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động 

của Hiệp hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch trong việc định hướng và hoạt động 

của Hiệp hội về công tác hỗ trợ pháp lý, tư vấn giá vật liệu xây dựng. 

- Trực tiếp là Trưởng Ban Hỗ trợ pháp lý, đối ngoại và xúc tiến đầu tư của 

Hiệp hội. 

- Có trách nhiệm trực tiếp báo cáo với UBND tỉnh; liên hệ với các sở, ban 

ngành và các huyện, thành phố về lĩnh vực Công Thương, Nông lâm nghiệp liên 

quan đến Hiệp hội. 

-  Phụ trách địa bàn huyện Thuận Châu và Quỳnh Nhai. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội. 

5. Ông Nguyễn Xuân Minh – Phó Chủ tịch 

- Giúp Chủ tịch trong công tác quản lý điều hành hoạt động chung của 

Hiệp hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.  

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch theo quy định tại 

Khoản 3, Điều 23 Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động 

của Hiệp hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và liên hệ với các sở, ban ngành; 

lãnh đạo Thành phố, huyện Mường La khi thực hiện công việc của Hiệp hội về 

các nội dung liên quan đến Hiệp hội và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành 

phố và huyện Mường La. 
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- Trực tiếp làm Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Thành phố. 

- Phụ trách địa bàn Thành phố và huyện Mường La. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội. 

6. Ông Phạm Ngọc Quyết – Phó Chủ tịch. 

- Giúp Chủ tịch trong công tác quản lý điều hành hoạt động chung của 

Hiệp hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.  

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch theo quy định tại 

Khoản 3, Điều 23 Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động 

của Hiệp hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Có trách nhiệm trực tiếp báo cáo UBND tỉnh và liên hệ với các sở, ban 

ngành; lãnh đạo huyện Mai Sơn, Yên Châu khi thực hiện công việc của Hiệp hội 

về các nội dung liên quan đến Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện Mai Sơn, Yên Châu. 

- Trực tiếp làm Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Mai Sơn. 

- Phụ trách địa bàn huyện Mai Sơn, Yên Châu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội. 

7. Ông Phạm Hải Nam – Phó Chủ tịch 

- Giúp Chủ tịch trong công tác quản lý điều hành hoạt động chung của 

Hiệp hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.  

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch theo quy định tại 

Khoản 3, Điều 23 Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động 

của Hiệp hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Trực tiếp làm Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Mộc Châu. 

- Có trách nhiệm trực tiếp báo cáo UBND tỉnh và liên hệ với các sở, ban 

ngành; lãnh đạo huyện Mộc Châu, Vân Hồ khi thực hiện công việc của Hiệp hội 

và các nội dung liên quan đến Hiệp hội, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

Mộc Châu, Vân Hồ. 

- Phụ trách địa bàn huyện Mộc Châu và Vân Hồ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội. 

8. Ông Bùi Việt Hoàng - Ủy viên Ban Thƣờng trực. 

- Giúp Chủ tịch trong công tác quản lý điều hành hoạt động chung của 

Hiệp hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.  

- Phụ trách các doanh nghiệp hội viên kinh doanh thuộc khối văn hóa xã 

hội, thông tin - truyền thông. 



5 

 

 
 

- Có trách nhiệm trực tiếp báo cáo với UBND tỉnh và liên hệ với các sở, 

ban ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố khi thực hiện công việc của Hiệp hội 

liên quan lĩnh vực văn hóa xã hội, bưu chính viễn thông. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội. 

9. Bà Cao Kim Dung - Ủy viên Ban Thƣờng trực, Tổng Thƣ ký. 

- Giúp Chủ tịch trong công tác quản lý điều hành hoạt động chung của 

Hiệp hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực và Thường trực Hiệp hội.  

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Thư ký theo quy định tại Điều 

25 Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của Văn phòng Hiệp hội. 

- Định kỳ báo cáo Ban Chấp hành, Ban Thường trực về tình hình, kết quả 

hoạt động và kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội. 

- Trực tiếp liên lạc với văn phòng các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà Hiệp 

hội có mối quan hệ phối hợp.  

- Được Chủ tịch ủy quyền là Chủ tài khoản thứ 3 của Hiệp hội. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội. 

10. Ông Nguyễn Thành Lƣơng - Ủy viên Ban Thƣờng trực. 

- Giúp Chủ tịch trong công tác quản lý điều hành hoạt động chung của 

Hiệp hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.  

- Phụ trách các doanh nghiệp hội viên sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực 

giao thông vận tải, xây dựng cơ bản. 

- Có trách nhiệm trực tiếp báo cáo với UBND tỉnh; liên hệ với các sở, ban 

ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố khi thực hiện công việc của Hiệp hội liên 

quan lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng cơ bản. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội. 

11. Ông Phạm Duy Hoàn - Ủy viên Ban Thƣờng trực. 

- Giúp Chủ tịch trong công tác quản lý điều hành hoạt động chung của 

Hiệp hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.  

- Trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ tư vấn giá thuộc Ban hỗ trợ pháp lý, đối 

ngoại và xúc tiến đầu tư của Hiệp hội. 

- Có trách nhiệm trực tiếp báo cáo với UBND tỉnh; các các sở, ban ngành; 

các huyện, thành phố khi thực hiện công việc của Hiệp hội liên quan đến lĩnh 

vực xây dựng, giao thông vận tải, khoa học công nghệ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội. 
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12. Các Ủy viên Ban Chấp hành 

- Thực hiện quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 4, 

Điều 17 Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp 

hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Trực tiếp phụ trách các Chi hội Doanh nghiệp, tổ chức thành viên, và 

các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố. 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội. 

Trên đây là phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường trực và các Ủy viên 

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

 
Nơi nhận: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (b/c); 
- Sở Nội vụ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Thường trực Hiệp hội; 

- Ban Chấp hành Hiệp hội; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Chi hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố; 

- Hội Cà phê Sơn La; 

- CLB Nữ Doanh nhân; 

- Hội viên Hiệp hội; 

- Lưu: VP SBA. 

TM. BAN THƢỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 

 


