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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Quyết định số 4838/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Công Thương về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 

năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, 

thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc 

thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 

2018 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các ông, bà có tên sau: 

 1. Trưởng ban: Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

2. Các Phó Trưởng ban:  

 a) Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương; 

 b) Kính mời lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương. 

 3. Các thành viên:  

a) Ông Võ Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; 

 b) Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế; 

 c) Ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; 

 d) Ông Hồ Đăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế; 

 đ) Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

 e) Ông Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy tỉnh; 

 g) Ông Nguyêñ Huy Thái - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; 

 h) Ông Bùi Thanh Dũng, Giám đốc Trung tâm thể thao tỉnh, Sở Văn hóa 

và Thể thao; 



 i) Ông Đồng Sỹ Toàn, Trưởng phòng Phòng Kinh tế thành phố Huế;                                                                                                                  

 k) Ông Nguyễn Lương Bảy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, 

Sở Công Thương. 

 Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ: 

1. Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội chợ theo đúng mục đích, 

yêu cầu đề ra và theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

các nội dung theo đúng kế hoạch, phương án tổ chức được phê duyệt. 

3. Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý các khó khăn, vướng mắc 

phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo việc tổ chức Hội chợ 

đúng tiến độ, đạt hiệu quả, đúng nội dung, mục đích. 

4. Tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành với đơn vị tổ chức sự 

kiện trong việc xúc tiến, vận động các đơn vị liên quan tham gia, bảo trợ và kêu 

gọi hưởng ứng của cộng đồng vào các hoạt động của hội chợ. 

Điều 3. Chế độ làm việc: 

1. Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được phép điều động 

công chức chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành, đơn vị có liên quan để giúp 

Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

2. Trưởng Ban và Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan, 

đơn vị nơi công tác để điều hành, thực hiện các nhiệm vụ của Ban Tổ chức. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội 

vụ, Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ Công Thương; 

- Cục Xúc tiến thương mại, Bộ CT; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP và CV: TH; 

- Lưu: VT, CT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cao 

 

 
 


		2018-03-21T02:15:39+0000
	Ủy ban Nhân dân tỉnh




