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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại  

tỉnh Lạng Sơn năm 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật tổ chức Chính 

phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

 Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Quy chế xây dựng, quản 

lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025; 

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 08/TTr-SCT ngày 

28/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 

2021 với tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 1.140 triệu đồng, gồm: 

1. Các hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu: 03 chương trình. 

2. Các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước: 10 chương trình. 

3. Các hoạt động xúc tiến thương mại khác: 01 chương trình. 

(chi tiết như Phụ lục kèm theo Quyết định này). 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện  

 1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai 

thực hiện Chương trình theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2014/QĐ-

UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh và các văn bản khác liên quan.  

 2. Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí bổ sung cho Sở Công Thương để 

thực hiện Chương trình. Giám sát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích và tuân 

thủ các quy định hiện hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị thực hiện các chương trình tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT;  

- Liên minh HTX tỉnh;  

- Hội nông dân tỉnh;                                           

- PCVP UBND tỉnh ,  

  các phòng CM, Trung tâmTH-CB;                                                                                      

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Đoàn Thu Hà  
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