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12. Ông Trịnh Ngân Liên - Giám ñốc ðài Phát thanh Truyền hình tỉnh - Uỷ
viên;
13. Ông Bùi Hữu Tuấn - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nam - Uỷ viên;
14. Ông Bùi Nguyên Bá - Cục trưởng Cục Thuế - Uỷ viên;
15. Ông Nguyễn Văn ðiệt - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Nam - Uỷ
viên;
16. Ông Vũ Văn Cần - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nam - Uỷ
viên;
ðiều 2. Ban Chỉ ñạo 127 tỉnh có nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo và tổ chức phối hợp giữa các
ngành, các cấp trên ñịa bàn tỉnh trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận
thương mại;
2. Theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện,
thành phố thực hiện chức năng nhiệm vụ ñược giao, giải quyết các vụ việc phức tạp
có liên quan ñến nhiều Sở, ngành, ñịa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch, quy
chế hoạt ñộng về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tổng hợp
tình hình, kết quả hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo 127 tỉnh báo cáo Ban Chỉ ñạo 127
Trung ương, Bộ Công Thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh;
3. Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ ñạo 127 tỉnh trực tiếp
chỉ ñạo việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ phận thường trực giúp việc ñặt tại Chi
cục Quản lý thị trường, do Chi cục trưởng phụ trách (chủ yếu sử dụng cán bộ của Chi
cục Quản lý thị trường và một số cán bộ của các ngành chức năng); cán bộ thường
trực làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm.
ðiều 3. Về việc sử dụng con dấu và kinh phí hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo:
- Trưởng ban ñược dùng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban
thường trực ñược dùng con dấu của Sở Công Thương;
- Kinh phí hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo 127 tỉnh do ngân sách tỉnh bảo ñảm và ñược
bố trí trong kinh phí hoạt ñộng thường xuyên của Chi cục Quản lý thị trường.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết ñịnh:
số 962/Qð-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2008; số 974/Qð-UBND ngày 25 tháng 9
năm 2006; số 1447/Qð-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2004 và số 1079/Qð-UBND
ngày 09 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
ðiều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Công Thương,
Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và các ông có tên tại ðiều 1 chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
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