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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2022  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại 

tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương 

năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 1931/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh 

Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 963/TTr-SCT 

ngày 10 tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương 

năm 2022 theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 

08/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh , cụ thể như sau: 

“5. Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc thù, sản 

phẩm OCOP của tỉnh tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại 

thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. 

- Trưng bày các sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của tỉnh tại Hội nghị 

xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 theo 

Kế hoạch số 1931/KH-UBND ngày 08/5/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận; góp 

phần đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận, đồng thời 

qua đó lồng ghép kết hợp giữa hoạt động xúc tiến du lịch và thương mại nhằm 

quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận 

đến với doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch, Hội Doanh 

nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, các đại biểu tham gia tại Hội nghị. 
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- Kinh phí thực hiện: 32.400.000 đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước được 

giao cho Ngành Công Thương tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2022 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công 

Thương) 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Thông 

tin xúc tiến du lịch; Hội Doanh nhân trẻ; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên 

quan.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không 

thay đổi, vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Sở Công 

Thương, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV; 

- Lưu: VT, KTTH. Nam 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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