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5. Mời ông Phan Văn Bản - Trưởng phòng Quản lý khuyến công, Cục
Công nghiệp địa phương - Uỷ viên;
6. Ông Trần Văn Thông - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu - Ủy viên;
7. Ông Võ Văn Cầm - Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà RịaVũng Tàu – Ủy viên;
8. Ông Đinh Văn Ngọ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ủy viên;
9. Ông Vương Quang Cần - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng
Tàu - Uỷ viên;
10. Ông Đỗ Vân Long - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Uỷ viên;
11 . Bà Trần Kim Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát
triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương - Uỷ viên;
12. Mời ông Bùi Đức Phong - Giám đốc Công ty Hội chợ Triển lãm Bắc
Hà - Ủy viên;
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức:
1. Lập kế hoạch và triển khai tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp
nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần thứ II năm 2010, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
2. Khảo sát, lên sơ đồ tổng thể mặt bằng, phê duyệt brochure, banderole,
cờ phướn, phát hành giấy mời khai mạc, bế mạc, duyệt chương trình Hội chợ
triển lãm do Công ty Bắc Hà thiết kế.
3. Tổ chức vận động các đơn vị tham gia và tài trợ cho Hội chợ triển lãm.
4. Tổ chức tuyên truyền quảng bá Hội chợ triển lãm.
5. Tổ chức các cuộc họp báo, hội thảo, lễ khai mạc, bế mạc, báo cáo tổng
kết Hội chợ triển lãm.
6. Phân công nhiệm vụ trực trong thời gian diễn ra Hội chợ triển lãm.
Điều 3. Chế độ làm việc của Ban tổ chức:
1. Trưởng ban tổ chức chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung và phân
công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức; sử dụng con dấu của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong các hoạt động có liên quan của Ban tổ
chức.
2. Sở Công thương là cơ quan thường trực, làm đầu mối liên hệ giải quyết
các công việc của Ban tổ chức. Giám đốc Sở Công thương được sử dụng con
dấu của Sở trong các giao dịch phục vụ cho các hoạt động của Ban tổ chức; sử
dụng bộ máy làm việc của cơ quan phục vụ các hoạt động của Ban tổ chức.
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