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UY BAN NHAN DAN
TNH QUANG TR!

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

S:A49/QD-UBND

Quáng Trj, ngày30 tháng 6Tnam 2022

QUYET D!NH
V/v Kin toàn Ban cM do Phát trin Du llch tinh Quãng Tr

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR!
Can thLut T chic chInh quyn djaphu'cing ngây 19/6/2015;
Can cz Lut sfra di, bd sung mt s diu cza Lut Ta chi'rc Chinh phi va
Lut To ch&c chInh quyên dja phito'ng ngày 22/11/2019;
Can c& Luçt Du ljch ngày 19 tháng 6 nàm 2017;
Theo d nghj cia Giám dc SO' Van hóa, Tha thao và Du ljch s 33/TTrSVHTTDL, ngày 14/3/2022.
QUYET D!NH:
Diêu 1. Kiin toàn Ban chi d?o Phát trin Du ljch tinh Quãng Trj (g9i
tat là Ban Chi do), gôrn các ông, bà có ten sau:
1. Truöng Ban Chi dio: Ong Hoàng Nam, Phó Chü tjch UBND tinh.
2. P/zó Tru'ông Bai, Chi d(zo. Ong Lê Minh Tuân, Giám dc S Van boa,
The thao và Du ljch.
3. Các (Jy viên:
- Ong Lé Châu Long, Phó Chánh Van phông UBND tinh;
- Ong H Van Hoan, Phó Giám dc Sâ Van hóa, Th thao và Du Ijch;
- Ong Pham Van Nghim, Phó Giám dc S K ho?ch và Dâu tu;
- Ba Phm Thj Thanh Ha, Phó Giám dc Si Tài chInh;
- Ong Trn Khánh Phôi, Phó Giám dc S& Ngoi vii;
- Ong Nguyn Dirc Ha, Phó Giám dc Sâ Giao thông VQn tãi;
- Ong VO Quc Hoàng, Phó Giám dc Sà Tài nguyen và Môi trtrng;
- Ong Nguyn Hoàn, Phó Giám dc Si Thông tin và Truyn thông;
- Ong Nguyn Hiru Hung, Phó Giám dc Sâ Cong Thuong;
- Ong Van Dirc Lçii, Phó Giám dc Sâ Xây dirng;
- Ong Hoàng Tu.n Anh, Phó Giám dc S Lao dng-Thucmg binh và Xã hi;
- Ong Kiêu Dirc Tinh, Phó Giám dc Cong an tinh;
- Ong Nguyn Tài TInh, Phó Chi huy tru&ng-Tham mi.ru trthng, Bô Chi
huy Quân sir tinh;
- Ong Nguyn Ba Duyt, Phó Chi huy tn.rông Bt Chi huy B di Biên phông tinh;
- Ong H S5' Trj, Phó Cic tr1n&ng Civic Hài quan tinh.

Diu 2. Ban Chi dao có trách thim giüp UBND tinh chi dto các hoat dng
phát triên du ljch tinh Quâng Tn. Ban Chi dto có các nhim vi và quyên han:
1. Giüp UBND tinh:
a) Chi dao vic phi hçp hoat dng cüacác Sâ, ban ngânh và dja phirnng
lien quan trong vic xây dirng và to chirc triên khai thirc hin các dê an, nghj
quyêt, chucing trInh, kê hoach phát triên du ljch trong tmg thii kS' phñ hçip vth
miic tiêu phát triên kinh tê - xã hi cUa tinh.
b) Nghiên ciru, d xut UBND tinh các giãi pháp, c ch& chInh sách v
phát triên du ljch tr& thành kinh tê müi nh9n.
c) Giãi quyt nhU'ng vuó'ng mc lien quan dn chInh sách, pháp 1ut cña
nhà nrnc ye phát tniên du ljch vzç1t qua thâm quyên giãi quyêt cüa các S&, Ban
ngành và dja phuang.
d) Chi do, kim tra, don dc các Si, ban ngành và dja phrnmg trong vic
xay dirng, triên khai cac chi.icng trInh, kê hotch, dêán, dr an ci the ye phát tniên
du ljch phü hçp vói kê hoch, chi.rcing trInh phát triên kinh té - xã hi cüa tinh.
d) Chi dao các S, Ban ngành, dja phucmg và cac Co quan thông tin di
chüng thc hin cong tác tuyên truyên dithng lOi, phô biên chü truong, chInh
sách, djnh hurng phát triên du ljch.
2. Tng hqp và djnh k báo cáo UBND tinh tInh hInh trin khai các
chucmg trinh, kê hoach ye phát trin du ljch theo quy djnh và thixc hin các
nhim vii khác lien quail.
Diu 3. Tru&ng Ban Chi dto ban hành Quy ch hoat dng cüa Ban Chi
dio và phân cOng trách nhim cüa các thành viên Ban Chi dao.
Tru&ng Ban Chi do si'r dicing con du cüa UBND tinh; Phó Trueing Ban
Chi do sir ding con dâu cüa Sâ Van hóa, The thao và Du ljch.
Kinh phi hott dng cüa Ban Chi dao dugc cp tü ngân sách nhà nithc hang
nàm và ctuqc tong hçip chung váo kinh phi cUa S& Van hóa, The thao và Du ljch.
Di&i 4. Quyt djnh nay có hiu lirc k ti'r ngày k ban hành và thay th
Quyêt djnh so 408/QD-UBND ngày 27/02/20 19 cüa UBND tinh Quâng Trj.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&, Thu tru&ng các ban,
ngành lien quan, Chu tch Uy ban nhân dan các huyn, thjxã, thành ph và
các cá nhân có ten tai Diêu 1 chju trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!. /,,,

Noi ,,hIn:
- Nhff Diu 4;
- Bô VH,Tf&DL;
- BCDNN v Du ljch;
- Tong ciic Du ljch;
- Chü tjch, PCT UBND tinh;
- CVP, PVP;
- Liru: VT, NC,KGVX.
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