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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật 

thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 

giai đoạn 2001 - 2004 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; 

Căn cứ Quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý tiếp nhận Chương trình hỗ trợ kỹ 

thuậtthực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (văn bản số 908/CP-QHQT ngày 05 

tháng 10 năm 2001); 

Xét đề nghị của Bộtrưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chươngtrình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt 

Nam - Hoa Kỳ (gọi tắtlà Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây: 

Trưởng Ban: Ông NguyễnQuốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Phó trưởng Ban: ÔngHà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. 

Các ủy viên: 

Ông Lương Văn Tự, Thứtrưởng Bộ Thương mại, 

Ông Lê Văn Bàng, Trợlý Bộ trưởng Ngoại giao, 

Ông Nguyễn Đức Hiệt,Phó Cục trưởng, Bộ Công an, 

Ông Đỗ Khắc Chiến, PhóCục trưởng, Bộ Văn hoá - Thông tin, 

Ông Thạch Cần, Vụ trưởng,Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 

Ông Phạm Mạnh Dũng, Q.Vụ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Ông Hà Huy Tuấn, PhóVụ trưởng, Bộ Tài chính, 

Ông Đoàn Duy Khương,Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 

Ủy viên thư ký: Ông Nguyễn Thủ Đô, chuyên viên Văn phòng Chính phủ. 



Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: 

1. Thoả thuận với phíaHoa Kỳ các nội dung cụ thể của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi 

Hiệp địnhThương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, kiến nghị chính sách và các biện pháp đảm bảotriển 

khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thươngmại Việt Nam - Hoa Kỳ 

để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2. Giúp Thủ tướngChính phủ chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan và Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nội dung của 

Chương trình hỗ trợkỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. 

3. Tổng hợp tình hình,đánh giá kết quả thực hiện và phê duyệt các kế hoạch hàng qúy, hàng năm 

của Chươngtrình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. 

4. Theo dõi, kiểm tra,đôn đốc và hỗ trợ các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương thực hiệnchức năng, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện các nội 

dung của Chươngtrình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. 

5. Thực hiện các nhiệmvụ khác liên quan do Thủ tướng Chính phủ giao. 

Điều 3. Các ủy viên của Ban Chỉ đạohoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, là đầu mối phối hợp 

các công việc liênquan đến cơ quan của mình. 

Trưởng Ban Chỉ đạochịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác của Ban Chỉ đạo. 

Quy chếlàm việc của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban quyết định. 

Ban Chỉ đạo được phépsử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng Chính phủ. 

Kinh phí hoạt động củaBan Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp thông qua Văn phòng Chính 

phủ. 

Ban Chỉ đạo có Tổ côngtác giúp việc đặt tại Văn phòng Chính phủ. Thành viên của Tổ công tác 

do Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban. 

Tổ công tác có tráchnhiệm phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và là đầu mối phối hợp với 

phía Mỹđể điều hành chương trình theo đúng các yêu cầu của ta. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký. 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban và các thành 

viên Ban Chỉ đạo chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Mạnh Cầm 


