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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành 

 Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức 

 thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 

 

 Căn cứ 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 của tỉnh Lạng Sơn và 

Quyết định số 2089-QĐ/TU ngày 09/12/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh 

Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 643-QĐ/TU, ngày 17/4/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; 

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

dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3 

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Lạng Sơn; 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tỉnh về công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 

UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 1947/VP-THNC ngày 19/5/2020 về việc xây dựng Quyết 

định ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý; 

Căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp 

luật của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Tổ soạn thảo), gồm các ông, bà có tên 

sau: 

 1. Bà Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ - Tổ Trưởng; 
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 2. Ông Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Tổ viên; 

 3. Bà Trần Thị Vân Thùy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Tổ viên; 

 4.  Ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ- Tổ viên;                    

5. Ông Từ Duy Thứ, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng LS - HTQT- Tổ viên;  

6. Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Trưởng phòng PA03, Công an tỉnh - Tổ 

viên; 

7. Bà Tô Khánh Vân, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy - Tổ 

viên; 

 8. Ông Phương Văn Du, Chuyên viên Phòng Tổng hợp – Nội chính, Văn phòng 

UBND tỉnh - Tổ viên; 

 9. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp - Tổ viên; 

 10. Bà Ong Hương Trang, Chuyên viên phòng LS-HTQT, Sở Ngoại vụ - Tổ 

viên; 

11. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chuyên viên phòng Thanh tra, Sở Ngoại vụ - 

Thư ký; 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo 

Có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ viên, phối hợp xây 

dựng các dự thảo: Tờ trình, Quyết định, và Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn; nghiên 

cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của bộ, ban, ngành liên quan ở Trung ương và các văn bản, tài liệu có 

liên quan khác; đánh giá tác động của văn bản (nếu có); tổng hợp, tiếp thu ý kiến, 

chỉnh lý hoàn thiện các dự thảo bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ 

tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định  hiện hành.  

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Tổ soạn thảo chấm dứt hoạt động và tự giải thể khi dự thảo Quy chế được 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như điều 3;   

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy,  HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Công an tỉnh;                                                                                                 
- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng CM, NV; TTTT&DVĐN; 

- Lưu: VT.                                

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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