
160                       CÔNG BÁO/Số 47 + 48/Ngày 20-9-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    2074/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày  03  tháng 9 năm2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

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

Căn cứ  Nghị định số  55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ  quy

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ  Quyết  định số  258/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Thủ

tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du

lịch tỉnh Hòa Bình;

Theo  đề  nghị  của  Giám  đốc  Sở  Nội  vụ  tại  Công  văn  số  2188/SNV-

TCBC&TCPCP ngày 17 tháng 8 năm 2020.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban  hành  kèm theo  Quyết  định  này  Quy  định  chức  năng,  nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và

du lịch tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết

định số 968/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh  quy  định  chức  năng,  nhiệm vụ,  quyền  hạn,  cơ  cấu  tổ  chức  Trung  tâm Xúc

tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Chánh  Văn  phòng  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh,  Giám đốc  các  sở,  Thủ

trưởng các ban, ngành của tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại

và  du  lịch,  Chủ  tịch  Ủy  ban  nhân  dân  các  huyện,  thành  phố  và  các  tổ  chức,  cá

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Khánh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâmXúc tiến

đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2074  /QĐ-UBND ngày  03 tháng 9 năm

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư,  thương mại  và du lịch tỉnh Hòa Bình (sau

đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, là đơn vị

sự  nghiệp  công  lập  tự  bảo  đảm  một  phần  chi  thường  xuyên,  có  tư  cách  pháp

nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng

để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tên gọi: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.

Tên giao dịch Quốc tế: Hoa Binh Investment, Trade and Tourism Promotion

Center.

Trụ sở: Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Trung tâm có chức năng tổ  chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu

tư,  xúc tiến thương mại  và  xúc tiến du lịch của tỉnh Hòa Bình;  thực hiện công

tác hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm

cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan (theo

quy  chế  phối  hợp  với  các  sở,  ban,  ngành  do  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  ban  hành)

trong các lĩnh vực công tác, nghiệp vụ chuyên môn về  xúc tiến đầu tư,  thương

mại và du lịch theo quy định của pháp luật.
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Điều 2. Nhiệm vụ

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục hoạt động xúc tiến đầu

tư, thương mại và du lịch hàng năm, 5 năm của tỉnh.

2.  Xây dựng và tổ  chức thực hiện chương trình,  kế  hoạch công tác hàng

năm, 5 năm của Trung tâm.

3. Hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ cho các nhà đầu tư giải quyết

các thủ tục hành chính từ khâu quyết định chủ trương đầu tư, đất đai, quy hoạch

xây dựng, môi trường; thay mặt  nhà đầu tư  chuẩn bị  hồ  sơ,  nộp hồ  sơ  và nhận

kết quả trao lại cho nhà đầu tư  trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du

lịch.

4.  Tổ  chức,  tham  gia  các  hội  nghị,  hội  thảo  về  xúc  tiến  đầu  tư,  thương

mại, du lịch trong và ngoài nước.

5.  Tổ  chức,  tham gia  các  hoạt  động  xúc  tiến  thương  mại  (hội  chợ,  triển

lãm thương  mại,  nghiên  cứu  thị  trường;  xây  dựng  phòng  trưng  bày  giới  thiệu,

quảng bá sản phẩm của tỉnh; tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn,

vùng sâu, vùng xa,...); xúc tiến du lịch (hội chợ, liên hoan, ngày hội, lễ hội, tuần

lễ  du  lịch,...);  tổ  chức các  đoàn xúc tiến thương mại,  xúc tiến du lịch trong và

ngoài nước.

6.  Tổ  chức  hội  thảo,  hội  nghị  chuyên  đề  về  thị  trường,  sản  phẩm;  giới

thiệu sản phẩm xuất  khẩu, giới  thiệu các dự án kêu gọi  đầu tư vào tỉnh. Hỗ trợ

nhà đầu tư thông tin về dự án, triển khai dự án sau khi được được cấp phép đầu

tư.

7. Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng

lực xúc tiến đầu tư,  thương mại  và du lịch; năng lực cạnh tranh cho các doanh

nghiệp vừa và  nhỏ  theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và yêu cầu của các

Hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp.
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8.  Thu  thập,  cung  cấp,  trao  đổi  thông  tin,  xây  dựng  cơ sở dữ liệu,  ấn

phẩm, tài  liệu phục vụ  công tác  xúc tiến đầu tư,  thương mại,  du lịch và hỗ  trợ

doanh nghiệp.

9.  Tổ  chức các hoạt  động tuyên truyền,  quảng bá,  cung cấp thông tin về

tiềm năng, cơ  hội, cơ  chế  chính sách, nhu cầu đầu tư  phát triển kinh tế  - xã hội

nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh.

10.  Là  đầu  mối  thu  thập  ý  kiến  của  cộng  đồng  doanh  nghiệp  trong  và

ngoài  nước;  tham  mưu,  đề  xuất  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  xem  xét,  chỉ đạo  giải

quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xúc

tiến  đầu  tư,  thương  mại  và  du  lịch  nhằm  cải  thiện  môi  trường  đầu  tư  và  kinh

doanh của tỉnh.

11. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quan hệ với  các cơ quan, tổ chức có liên

quan như: Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các sứ quán, Phòng Thương mại

và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đào tạo hợp pháp, các đối tác nước ngoài

vào Việt Nam hoạt động liên quan theo quy định của pháp luật để thu thập thông

tin,  nghiên  cứu,  dự  báo,  định  hướng  phát  triển  thị  trường,  các  sản  phẩm  hàng

hóa tiêu dùng và xuất khẩu, hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa

của tỉnh và doanh nghiệp.

12. Tổ chức giao lưu, hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại,

du  lịch  trong  nước  và  nước  ngoài  nhằm đẩy  mạnh  hoạt  động  xúc  tiến  đầu  tư,

thương mại, du lịch của tỉnh.

13. Phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu

tư,  Sở  Công Thương,  Sở  Văn hóa,  Thể  thao và  Du lịch,  Ban Quản lý  các  khu

công  nghiệp  tỉnh,  Ủy  ban  nhân  dân  các  huyện,  thành  phố,  Hiệp  hội  Doanh

nghiệp tỉnh,… đề xuất  xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án 5 năm và hàng

năm về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh.
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14. Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh

xây dựng, ban hành cơ  chế,  chính sách, chương trình hỗ  trợ  khuyến khích xuất

khẩu, đầu tư vào tỉnh.

15.  Phối  hợp  với  các  sở,  ban,  ngành,  huyện,  thành  phố  trong  tỉnh  xây

dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư từng thời kỳ theo lĩnh vực, địa bàn; chủ trì

(làm bên mời thầu) thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án tỉnh chuẩn

bị  kêu  gọi  đầu  tư.  Tổ  chức  đăng  tải  công  khai  và  cập  nhật  thường  xuyên  tình

hình thực hiện danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

16. Xây dựng dự  thảo quy định chức năng, nhiệm vụ,  quyền hạn, cơ  cấu

tổ chức của Trung tâm trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

17.  Quản  lý  công  tác  tổ chức,  cán  bộ,  viên  chức,  tài  sản,  tài  chính  của

Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh; thực hiện công tác tổng hợp,

báo  cáo  định  kỳ,  báo  cáo  đột  xuất  kịp  thời,  chính  xác  theo  quy  định  của  Nhà

nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

18.  Thực hiện các nhiệm vụ  khác liên quan đến xúc tiến đầu tư,  thương

mại và du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Quyền hạn

1.  Được  yêu  cầu  các  cơ  quan  chức  năng  cung  cấp  tài  liệu,  thông  tin  về

kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch; tham khảo các dự án, quy hoạch phát triển

của tỉnh có liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, xúc tiến

thương mại, xúc tiến du lịch.

2. Được quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để

thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Được tham gia thẩm định các đề án có liên quan.
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4. Thay mặt nhà đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định

hiện hành đối với các dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân

tỉnh về kết quả thực hiện.

5. Được thực hiện các dịch vụ tư vấn có thu theo quy định hiện hành của

Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm

- Trung tâm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban

nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

-  Phó  Giám  đốc  là  người  giúp  Giám  đốc,  chịu  trách  nhiệm  trước  Giám

đốc Trung tâm và trước pháp luật  về  nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc

vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động

của Trung tâm;

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế

độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân

cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Văn phòng;

- Phòng Xúc tiến đầu tư;

- Phòng Xúc tiến thương mại và du lịch;

- Phòng Dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp.
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Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án xác định vị trí việc

làm, Quy chế phối  hợp của Trung tâm với  các sở,  ban, ngành và các đơn vị có

liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;  đồng thời  ban hành quy định

chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Việc bổ

nhiệm, miễn nhiệm, điều động Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và điều động

cán bộ, viên chức của Trung tâm thực hiện theo quy định và phân cấp hiện hành

của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Biên chế (số lượng người làm việc)

a) Số lượng người làm việc của Trung tâmđược xác định trên cơ sở vị trí

việc làm theo chức năng, nhiệm vụ,  phạm vi hoạt  động của Trung tâm và nằm

trong tổng biên chế  sự  nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Trung tâm

hàng năm.

b) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thực hiện theo quy định

pháp luật hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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