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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bổ sung thành viên Ban Biên tập Bản tin đối ngoại  

và Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
 

  

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 
 
 

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động 

báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, 

xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san; 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại tỉnh Lạng 

Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án phát hành Bản tin đối ngoại Lạng Sơn; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung bà Trần Thị Vân Thùy, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế 

vào thành viên Ban Biên tập Bản tin đối ngoại và Trang thông tin điện tử Sở 

Ngoại vụ tại Quyết định số 159/QĐ-SNgV, ngày 21/5/2019 của Giám đốc Sở 

Ngoại vụ. 

Điều 2. Bà Trần Thị Vân Thùy có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ 

theo quy định tại Quyết định số 159/QĐ-SNgV ngày 21/5/2019 của Giám đốc 

Sở Ngoại vụ về việc kiện toàn Ban Biên tập Bản tin đối ngoại và Trang thông 

tin điện tử Sở Ngoại vụ. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc 

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại, các thành viên trong Ban Biên tập và 

bà Trần Thị Vân Thùy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở Thông tin và truyền thông; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 
 
 

 

Hoàng Xuân Thuận 
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