UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2503 /QĐ-UBND

Đăk Hà, ngày 13 tháng 9

năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm
đặc trưng, di sản văn hóa, du lịch, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện
và tổ chức Hội nghị liên kết “4 nhà” gắn với gặp mặt doanh
nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2019
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Thông báo số 737-TB/HU, ngày 21/8/2019 của Ban Thường vụ
Huyện ủy về kế hoạch tuyên truyền, quảng bá và tổ chức các hoạt động giới
thiệu các sản phẩm đặc trưng, di sản văn hóa, du lịch huyện Đăk Hà;
Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-UBND, ngày 22/5/2019 của UBND huyện về
tổ chức Hội nghị liên kết “4 nhà” gắn với gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày
Doanh nhân Việt Nam và quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, di sản
văn hóa, du lịch, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 172/KHUBND, ngày 29/8/2019 của UBND huyện về tuyên truyền, quảng bá và tổ chức
các hoạt động giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, di sản văn hóa, du lịch huyện
Đăk Hà năm 2019.
Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và theo đề nghị của
Trưởng phòng Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản
phẩm đặc trưng, di sản văn hóa, du lịch, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện và tổ
chức Hội nghị liên kết “4 nhà” gắn với gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh
nhân Việt Nam năm 2019 gồm các Ông (bà) có tên sau:
1. Ông: Nguyễn Ngọc Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng Ban;
2. Bà: Nguyễn Thị Thắm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, làm Phó
Trưởng ban;
3. Ông: Ngô Hồng Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, làm Phó Trưởng ban;
4. Bà: Bùi Thị Hoàng Oanh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, làm thành viên;
5. Ông: Phan Văn Lập, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, làm thành viên;
6. Bà: Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng phòng Nội vụ, làm thành viên;
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7. Ông: Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, làm thành viên;
8. Ông: Đặng Hùng Cường, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Dịch vụ
đô thị huyện, làm thành viên;
7. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, làm thành viên;
10. Uỷ ban nhân dân huyện mời đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện
ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Huyện đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
tham gia với tư cách là thành viên.
Điều 2. Ban Tổ chức:
- Có nhiệm vụ tham mưu UBND huyện chuẩn bị chu đáo các nội dung,
công việc có liên quan để tổ chức thành công Hội nghị liên kết “4 nhà” gắn với
gặp mặt Doanh nghiệp; Hội thảo phát triển du lịch huyện Đăk Hà theo hướng
bền vững; triển lãm di sản văn hóa và các sản phẩm đặc trưng huyện Đăk Hà
năm 2019 theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt.
- Được sử dụng con dấu của UBND huyện để giao dịch đối với các văn bản
do Trưởng Ban tổ chức ký và sử dụng con dấu của Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đối với các văn bản
do Phó Ban Chỉ đạo ký.
- Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Văn
hóa và Thông tin huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Quyết định này thay thế Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 12/9/2019
của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./.
Nơi nhận:

CHỦ
Ký bởi:TỊCH
Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà

- TT Huyện ủy (b/c);

Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 13/09/2019 13:23:19

- TT HĐND huyện (b/c);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VTUB, VHTT.

Đoàn Ngọc Thắng
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