
118 CÔNG BÁO/Số 06+07/Ngày 15-01-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ðỊNH 

 

Số: 33/Qð-CTUBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Quy Nhơn, ngày 08 tháng 01 năm 2010 

  

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 
6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 234/Qð-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009 của UBND 
tỉnh về việc phê duyệt ðề án sắp xếp tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Quyết ñịnh số 434/Qð-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám ñốc Sở 
Nội vụ, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trên cơ sở Trung tâm 
Xúc tiến du lịch tỉnh Bình ðịnh. 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh là ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

 

ðiều 2. Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng 
dẫn, chỉ ñạo Giám ñốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh: 

- Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Trung tâm trình Chủ tịch 
UBND tỉnh ban hành. 


