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CÔNG BÁO/Số 04+05/Ngày 25-6-2021

ðiều 15. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, ñịa phương
Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo chức
năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương và các ñơn vị chủ
trì trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các ñề án xúc tiến thương mại của
tỉnh; thông báo nội dung Quy chế này ñến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp
tác, hộ kinh doanh, hiệp hội thuộc ñơn vị, ñịa phương mình quản lý biết, thực
hiện.
ðiều 16. Trách nhiệm của ñơn vị chủ trì
1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, ñề án xúc tiến thương mại ñã ñược
phê duyệt theo ñúng mục tiêu, nội dung, tiến ñộ, dự toán ñược duyệt; ñảm bảo
sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả và chịu trách nhiệm về nội dung chi theo
ñúng chế ñộ tài chính hiện hành.
2. ðối với nhiệm vụ, ñề án có nhiều ñơn vị tham gia Chương trình, ñơn vị
chủ trì có trách nhiệm phối hợp và phân công các ñơn vị tham gia thực hiện từng
nội dung của nhiệm vụ, ñề án.
3. Có trách nhiệm lựa chọn ñơn vị tham gia phù hợp với tiêu chí ñã cam
kết trong nhiệm vụ, ñề án. Nội dung tham gia của ñơn vị phải phù hợp với sản
phẩm, dịch vụ của ñơn vị.
4. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày hoàn thành nhiệm vụ, ñề án xúc tiến
thương mại, các ñơn vị tham gia phải gửi hồ sơ quyết toán về các ñơn vị chủ trì;
5. Khi thực hiện xong nhiệm vụ, ñề án, các ñơn vị chủ trì phải gửi báo cáo
tình hình thực hiện về Sở Công Thương.
6. Cung cấp ñầy ñủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan ñến tình hình
thực hiện ñề án và tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy
ñịnh tại ðiều 14 Quy chế này.
ðiều 17. ðiều khoản thi hành
1. Những nội dung về xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình không
ñược quy ñịnh tại Quy chế này thì thực hiện theo Quyết ñịnh số 72/2010/QðTTg ngày 15/11/2010, Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-TTg ngày 26/02/2019 của
Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 và Thông
tư số 40/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Thông tư số 171/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. ðối với các nhiệm vụ, ñề án ñã ñược phê duyệt trước ngày Quy chế này
có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
3. Trường hợp các quy ñịnh ñược dẫn chiếu trong Quy chế này ñược sửa
ñổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các quy ñịnh thay thế mới nhất.
4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần
bổ sung, ñiều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và quy ñịnh của pháp luật
hiện hành, các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản ñề xuất gửi Sở
Công Thương, ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.

