
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Văn Quan, ngày       tháng 02 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại  

huyện Văn Quan Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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

đổi bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; 

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình 

xúc tiến thương mại quốc gia; 

 Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và 

thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết 

định số 72/2020/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương 

trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

 Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương 

hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc 

Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại huyện Văn Quan giai đoạn 

2021 - 2025 (chi tiết như Kế hoạch kèm theo).  

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai 

thực hiện.   
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ 

tầng, Tài chính - Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như Điều 3 (T/h); 

- Sở Công Thương;  

- Thường trực Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện;  

- UB MTTQ huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện;  

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;                                                                                      

- Lưu: VT, KT&HT; 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 

PHÓ 

 


