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    UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         TỈNH PHÚ THỌ    ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
           
       Số: 1575/Qð-UBND         Phú Thọ, ngày 13 tháng 7 năm 2015 

 
 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ ñạo cuộc thi “Sáng tác phác thảo mẫu Tượng Hùng 
Vương” tại Khu di tích lịch sử ðền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 113/2013/Nð-CP ngày 20/10/2013 của Chính phủ về Hoạt 
ñộng mỹ thuật;  

Căn cứ Thông tư 18/2013/TT-BVHTHDL ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa 
Thể thao và Du lịch về Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều tại Nghị ñịnh số 
113/2013/Nð-CP về Hoạt ñộng mỹ thuật; 

Căn cứ Văn bản số 701/UBND-VX1 ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc duyệt ðề cương dự án ñầu tư xây dựng Tượng Hùng Vương tại Khu di tích 
lịch sử ðền Hùng; 

Xét ñề nghị của Khu di tích lịch sử ðền Hùng,  
  

 QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Thành lập Ban chỉ ñạo cuộc thi “Sáng tác phác thảo mẫu Tượng Hùng 
Vương” tại Khu di tích lịch sử ðền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ bao gồm 
các ông (bà) có tên sau:  

1. Trưởng ban: Ông Hà Kế San - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 

2. Phó Trưởng ban: Ông Lưu Quang Huy - Giám ñốc Khu di tích lịch sử 
Hùng; 

3. Các ủy viên:  

- Ông Bùi Văn Quang - Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Phú Thọ 

- Ông Nguyễn Ngọc Ân - Giám ñốc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch; 

- Ông Bùi Xuân Thủy - Giám ñốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ;   

- Ông Trần Mạnh Cường - Giám ñốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; 

- Ông ðỗ Ngọc Dũng - Giám ñốc Sở Ngoại Vụ, Ủy viên thường vụ                                              
Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ; 
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- Ông Nguyễn Duy Anh - Phó Giám ñốc Khu di tích lịch sử ðền Hùng; 

ðiều 2. Ban Chỉ ñạo có nhiệm vụ chỉ ñạo Cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo 
Tượng Hùng Vương” thực hiện theo ñúng quy ñịnh tại Nghị ñịnh 113/2013/Nð-CP 
ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt ñộng mỹ thuật; Thông tư số 18/2013/TT-
BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy ñịnh thi hành 
chi tiết một số ñiều tại Nghị ñịnh số 113/2013/Nð-CP ngày 02/10/2013 của Chính 
phủ và các quy ñịnh của Nhà nước về quản lý ñầu tư, xây dựng công trình. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ ñạo do Trưởng Ban Chỉ ñạo phân 
công.  

- Các thành viên Ban Chỉ ñạo làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ 
ñạo ñược sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ 
ñạo chỉ ñạo ñược sử dụng con dấu của Khu di tích lịch sử ðền Hùng trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ ñạo. Ban Chỉ ñạo tự giải thể sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ; 

- Khu di tích lịch sử ðền Hùng là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ ñạo, chịu trách 
nhiệm tham mưu Trưởng Ban Chỉ ñạo chỉ ñạo triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ 
ñạo và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện ðề án tổ chức và thể lệ cuộc thi 
“Sáng tác phác thảo mẫu Tượng ñài Hùng Vương” ñã ñược phê duyệt. 

ðiều 3. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
Giám ñốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên 
tại ðiều 1 căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 
 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Chu Ngọc Anh 
 

 

 


