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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NGOẠI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  02 /KH-SNgV 

 
Lạng Sơn, ngày 04  tháng  01 năm 2019 

 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2019 
 

 Thực hiện Chương trình số 39/CTr-UBND  ngày 27/12/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, ban hành Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 
2019 và công văn số 41/VP-TH ngày 03/01/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh 
năm 2019, trên cơ sở nội dung, chương trình, quy chế làm việc và chức năng, 
nhiệm vụ, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, 
nhiệm vụ được giao chủ trì như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Quán triệt đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, đề 
xuất đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở về các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu được 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả 
trong Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019; 

 Xác định rõ các nội dung nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo và phân công trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng thời gian 
và chất lượng. 

 Đảm bảo phấn đấu hoàn thành rõ nét 100% các nội dung nhiệm vụ đề ra. 

 II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi Quy chế quản 
lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND 
ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh 

 1.1. Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ 

1.2. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố trong tỉnh. 

1.3. Thời gian trình tỉnh: Trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 7/2019 

1.4. Phân công nhiệm vụ trong Sở: Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với 
các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện theo quy trình, trong đó lưu ý một số 
nhiệm vụ trọng tâm và mốc thời gian hoàn thiện như sau: 

1.4.1. Xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện 
Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy 
chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
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trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Trình đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh: 
Hoàn thành trước ngày 15/3/2019. 

1.4.2. Xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý việc 
ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 
của UBND tỉnh và Tờ trình dự thảo quyết định: Hoàn thành trước ngày 26/3/2019. 

1.4.3. Tổ chức rà soát, chỉnh lý hoàn thiện các dự thảo để gửi đăng tải trên 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh và lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND 
các huyện, thành phố trong tỉnh: Hoàn thành trước ngày 15/4/2019.  

1.4.4. Tổng hợp ý kiến, tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các sở, ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh và ý kiến góp ý trên 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh để gửi hồ sơ dự thảo trình Sở Tư pháp thẩm định: 
Hoàn thành trước ngày 18/5/2019. 

1.4.5. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ, gửi Văn 
phòng UBND tỉnh thẩm tra: Hoàn thành trước ngày 20/5/2019. 

2. Đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thống 
nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 
643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thực hiện Kết luận số 
33-KL/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý 
thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW, 
ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI) 

2.1. Cơ quan chủ trì chuẩn bị: Sở Ngoại vụ. 

 2.2. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố trong tỉnh. 

2.3. Thời gian trình tỉnh: Trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 9/2019 và trình 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 49, tháng 11/2019. 

2.4. Phân công nhiệm vụ trong Sở: Giao cho phòng Lãnh sự chủ trì, phối 
hợp với Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn và Trung tâm thực 
hiện, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm và mốc thời gian như sau: 

2.4.1. Xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện 
Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trình đề 
nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàn 
thành trước ngày 28/5/2019. 

2.4.2. Xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 643-
QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý 
thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn và Tờ trình dự thảo quyết định: 
Hoàn thành trước ngày 10/6/2019. 

2.4.3. Tổ chức rà soát, chỉnh lý hoàn thiện các dự thảo để gửi đăng tải trên 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh và lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND 
các huyện, thành phố trong tỉnh: Hoàn thành trước ngày 12/6/2019.  
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2.4.4. Tổng hợp ý kiến, tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các sở, ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh và ý kiến góp ý trên 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh để gửi hồ sơ dự thảo trình Sở Tư pháp thẩm định: 
Hoàn thành trước ngày 20/7/2019. 

2.4.5. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ, gửi Văn 
phòng UBND tỉnh thẩm tra: Hoàn thành trước ngày 26/7/2019. 

3. Đối với dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công 
tác đối ngoại năm 2019; chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2020 

3.1. Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ 

3.2. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố trong tỉnh. 

3.3. Thời gian trình tỉnh: Trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 10/2019 và trình 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 49, tháng 11/2019.  

3.4. Phân công nhiệm vụ trong Sở: Giao cho phòng Lãnh sự chủ trì, phối 
hợp với Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn và Trung tâm thực hiện, trong đó 
lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm và mốc thời gian như sau: 

3.4.1. Gửi văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây 
dựng Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2019; dự kiến chương trình hoạt 
động đối ngoại năm 2020: Hoàn thành trước ngày 20/9/2019. 

3.4.2. Tổng hợp thông tin, tình hình kết quả công tác đối ngoại năm 2019; 
dự kiến chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020 của các cơ quan, đơn vị trong 
tỉnh, xây dựng Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2019, dự kiến Chương 
trình hoạt động đối ngoại chung của tỉnh: Hoàn thành trước 10/10/2019. 

3.4.3. Hoàn thiện hồ sơ, gửi Văn phòng UBND tỉnh thẩm định: Hoàn thành 
trước 15/10/2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra Sở và Phòng Lãnh sự được giao chủ trì tham mưu chủ động tổ 
chức triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; các phòng 
chuyên môn và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại có trách nhiệm phối hợp 
triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 2. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc tình 
hình triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp những phòng, đơn vị không thực 
hiện đúng Chương trình làm việc, chuẩn bị nội dung không đảm bảm yêu cầu để 
làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng, Ttra, các phòng CM; 
- Trung tâm TT&DVĐN; 
- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

Hoàng Xuân Thuận 
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