ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4166 /QĐ-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 02 tháng 8 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của
Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
Căn cứ Chương trình hành động số 41/CTr-TU ngày 23/02/2018 của Ban
Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của
Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14/6/2018 của UBND thành phố
về việc thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr-TU ngày 23/02/2018 của Ban
Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017
của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch thành phố Lạng Sơn
(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông (bà) có tên sau:
Trưởng Ban: Ông Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND thành phố.
Phó Trưởng Ban Thường trực: Bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch
UBND thành phố.
Phó Trưởng Ban: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
Các thành viên:
- Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố;
- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;
- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố;
- Trưởng phòng Kinh tế thành phố;

- Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố;
- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;
- Trưởng Công an thành phố;
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.
Mời các thành phần tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy;
- Bí thư Thành đoàn.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Giúp Chủ tịch UBND thành phố:
a) Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các phòng, ban và UBND các
phường, xã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Kế
hoạch phát triển du lịch trong từng thời kỳ, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội của thành phố;
b) Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố các giải pháp về
phát triển du lịch;
c) Giải quyết những vướng mắc liên quan đến pháp luật của Nhà nước về
phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của các phòng, ban, đơn vị và
UBND các phường, xã;
d) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban và UBND các phường, xã
xây dựng, triển khai các Kế hoạch, Chương trình cụ thể về phát triển du lịch phù
hợp với Kế hoạch, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;
đ) Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các phường, xã thực hiện công tác
tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước về phát
triển du lịch, Kế hoạch, Chương trình phát triển du lịch của thành phố.
2. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh, Chủ
tịch UBND thành phố tình hình triển khai các Chương trình, Kế hoạch về phát
triển du lịch theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến du lịch
do Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố giao.
3. Tư cách pháp nhân Ban Chỉ đạo:
- Các văn bản do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực ký sử dụng
con dấu của UBND thành phố.
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- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố là Cơ quan Thường trực của Ban
Chỉ đạo. Các văn bản do Phó Trưởng Ban ký được dùng con dấu của phòng Văn
hóa và Thông tin thành phố để giải quyết các công việc thường xuyên trong
phạm vi nhiệm vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.
* Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ công tác giúp việc do Trưởng Ban quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Thủ trưởng các đơn
vị liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã và các thành viên có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở VH,TT&DL tỉnh;
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP ;
- CT, PCT UBND TP;
- Như Điều 4 (t/h);
- CPVP, CVVX;
- Lưu: VT.

Lê Trí Thức
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