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QUYET DINH 
V vic thành Ip Ban Chi do tháo go' khó khãn trong 

san xut kinh doanh, day mmnh giãi ngân vn du tu' cong 
và trin khai các dy' an du tir trên dja bàn tinh 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can cLut Td cJnc chInh quyê'n djaphzrong ngày 19/6/2015,' 

Can czj. kiê'n chi dgo cta Thu tu-5ng C'hInhphz tgi Thông báo s 154/TB-
VPCP ngày 12/4/2020 cua Vánphông ChInhphi; 

Theo d nghj cia Sà Ké' hoqch và Du tir tçii Van ban s 63 7/SKI-I-TH ngày 
2 9/4/2020. 

QUYET JMNH: 

Diu 1. Thành 1p Ban Chi dao  tháo g khó khän trong san xuât kinh 
doanh, day rn?nh giâi ngân von dâu tu cong và triên khai các di,r an dâu tu trên 
dja bàn tinh (sau day gi tat là Ban Chi dao),  gôm các thành vién sau: 

1. Ong Ha S Dng, Phó Chü tjch Thumg tryc UBND tinh - Truâng ban; 

2. Ong Nguyn Huy, Quyn Giám dc S K hotch và DAu Ui - Phó 
Tnr&ng ban; 

3. Các thành viên: 

- Chánh Van phông UBND tinh; 

- Giám dc Sr Tài chInh; 

- Giám dc S& Cong Thuang; 

-Giám dcSâXâydçrng; 

- Giám dc Sâ Giao thông vn tái; 

- Giám dôc Sâ Nông nghip và PTNT; 

- Giám dc Si Tài nguyen và Môi truô'ng; 

- Giám Mc Sâ Lao dng - Thucing binh và Xã hi; 



- Tnr&ng Ban Quân I Khu Kinh th tinh; 

- Chi huy tnrâng Bô Chi huy Quân sr tinh; 

- Giám dc Kho bac Nhà ntrôc tinh; 

- Ciic trithng Cue Thuê tinh; 

- Cic trithng Cutc Hài quan tinh; 

- Chü tjch UBND thành ph Dông Ha; 

- Chü tjch UBND huyn Cam L; 

- Chü tjch UBND huyn Dakrông; 

- Chü tjch UBND huyn Hithng Hóa; 

- Chü tjch UBND huyn Gio Linh; 

- Chü tich  UBND huyn Vinh Linh; 

- Chü tjch UBND huyn Triu Phong; 

- Chü tjch UBND huyn Hài Lang; 

- Chü tjch UBND thj xa Quang Tn; 

- Chü tch UBND huyn dâo Cn Co. 

Diu 2. Churc näng, nhim vii cüa Ban Chi dao: 

1. Tharn rnuxu giüp UBND tinh thurc hin các giài pháp tháo g khó khän 
trong san xuât kinh doanh, day mnh giãi ngân von dâu tix cong và trién khai các 
du an dâu tu trên dja bàn tinh. 

2. Chi do, don d& các S&, Ban ngành và UBND các huyn, thành ph& thj 
xâ và các cc quan CO lien quan thirc hin chi dao  cOa UBND tinh dê tháo g khó 
khãn trong san xuât kinh doanh, day manh  giãi ngân von dâu tu cOng và triên 
khai các dr an dâu tu trên dia bàn tinh. 

3. Djnh k' tO chirc các cuc h9p Ban Chi dao  d dánh giá tInh hInh, xur 1 
kjp thi nhItng khO khãn, vu&ng mac phát sinh. 

4. Thuc hiên cac nhim vu khác theo yêu câu cüa UBND tinh. 
A A S fl S S Dieu 3. Che d9 lam vice, ca quan thi.rang trrc cua Ban Chi do 

1. Nguyen tc hot dng cüa Ban Chi dxo: Các thành viên cüa Ban Chi dao 
lam vic theo ché d kiém nhim và t1r giâi the sau khi hoàn thành nhim v1i. 

2. Phân cong nhim vu the thành viên cUa Ban Chi do: Giao Sâ K hoach 
và Dâu tu.r xây durng dir thâo phân cOng nhim vi1 các thành viên cüa Ban chi do 
trinh Tru&ng Ban Chi d?o  xem xét, ban hành. 
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3. Tnring ban Chi dao sCr diing con du cüa UBND tinh; các thânh viên 
khác cüa Ban Chi do si.:r dung con dâu cüa co quan mInh khi thirc hin các nôi 
dung hot dng có lien quan. 

4. Sà Ké hoach  và DAu Ui lam ca quan thi.ring trirc Ban Chi do. 

5. Kinh phI hot dng cüa Ban Chi dao: Diiçic b trI tr ngân sách nhà nithc 
cap cho S Kê hoch và Dâu tii theo quy djnh cüa pháp 1ut ye ngân sách nhà 
nuâc và các nguôn kinh phi hcp pháp khác. 

JJiu 4. Quyt djnh nay có hiu Irc k tir ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&, Ban ngành cp tinh, Chü 
tjch UBND các huyn, thành phô, thj x, ThU trrnng các cci quan, dan vj lien 
quan và các thành viên Ban Chi do tai  Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt 
dinh nay.!. 

Noi n/i In: 
- Nhu Diêu 4; 
- Van phông ChInh phü (dé b/c); 
- Thu&ng trc Tinh y; 
- Thithng tric HDND tinh; 
- Van phông: Tinh iiy, HDND, Doàn DBQH tinh; 
- Các PCT UBND tinh; 
- SâN,i vu; 
- Các PVP UBND tinh; 
-Ltru: VT,CN. 
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