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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc 

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 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; Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 

02 tháng 4 năm 2020 của Uỷ 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 tháng 02 năm 

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 Quyết định số 29/QĐ-SNgV ngày 22/4/2020 của Sở Ngoại vụ về 

việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi thống nhất trong tập thể lãnh đạo, Giám đốc Sở thông báo phân 

công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ như sau: 

1. Đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở 

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở Ngoại vụ; 

chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về các hoạt 

động thuộc phạm vi được quy định tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 02 năm 2016 và Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 

2020 của Uỷ 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 tháng 02 năm 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. 

b) Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Ban chuyên môn theo 

phân công của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền quyết định; trực tiếp tham mưu 

cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về định hướng mở rôṇg quan hê ̣đối ngoaị của 

tỉnh và chủ trương, kế hoạch, chương trình, đề án đối ngoại hàng năm, 5 năm; thực 

hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoaṭ đôṇg đối ngoaị của tỉnh; công tác đối 
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ngoại Đảng, đối ngoại và hợp tác với Trung Quốc; thực hiện các văn kiện về biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh. 

c) Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công tác hành chính 

– quản trị, hiện đại hóa công sở; công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, xử lý 

đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở; công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thông tin đối 

ngoại, thanh tra chuyên ngành, công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật; 

công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác 

bảo mật cơ quan. 

d) Quyết định đoàn ra, đoàn vào theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 

đ) Trực tiếp phụ trách Văn phòng Sở, Thanh tra Sở. Là chủ tài khoản của cơ 

quan. 

2. Đồng chí Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc Sở 

a) Được Giám đốc Sở uỷ nhiệm thay mặt điều hành, giải quyết công việc 

của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt. Là chủ tài khoản uỷ quyền thứ nhất của cơ 

quan; trực tiếp ký các văn bản liên quan đến tài chính của cơ quan. Chịu trách 

nhiệm về các nội dung xử lý, giải quyết của mình trước Giám đốc Sở và trước 

pháp luâṭ. 

b) Giúp Giám đốc Sở thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh về thực hiêṇ các nhiêṃ vụ của cơ quan thường trưc̣ Ban Chỉ 

đạo thực hiện các văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Theo 

dõi tình hình thưc̣ hiện các điều ước, thỏa thuâṇ quốc tế về biên giới, lañh thổ quốc 

gia và các vấn đề liên quan công tác quản lý biên giới đất liền, cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh; hoạt động của Hôị Hữu nghị Viêṭ – Trung; hoaṭ đôṇg kết nghiã các cuṃ 

dân cư biên giới; công tác dân vận cơ quan, cải cách hành chính, công tác ISO; 

công tác thông tin và dịch vụ đối ngoại; xây dựng Bản tin đối ngoại, các ấn phẩm 

thông tin đối ngoại và Trang thông tin điện tử của Sở. 

c) Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Ban chuyên môn cấp 

tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác khi được 

Giám đốc Sở giao. Trực tiếp ký các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. 

d) Phụ trách Phòng Quản lý biên giới và Trung tâm Thông tin và Dic̣h vu ̣

Đối ngoaị.   

3. Đồng chí Trần Thị Vân Thùy, Phó Giám đốc Sở 

a) Giúp Giám đốc Sở thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣ tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh về định hướng mở rôṇg quan hê ̣đối ngoaị của tỉnh và chủ 

trương, kế hoạch, chương trình, đề án đối ngoại hàng năm, 5 năm; thực hiện Quy 

chế quản lý thống nhất các hoaṭ đôṇg đối ngoaị của tỉnh; công tác đối ngoại Đảng, 
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đối ngoại và hợp tác với Trung Quốc. Theo dõi tình hình thực hiện các đề án đẩy 

mạnh hội nhập quốc tế của tỉnh; mở rộng và thiết lập quan hệ hợp tác với các điạ 

phương, các tổ chức quốc tế; Theo dõi tình hình thưc̣ hiêṇ các điều ước, thỏa thuâṇ 

quốc tế trên địa bàn tỉnh. 

b) Phụ trách công tác công tác lễ tân ngoại giao, công tác lãnh sự và bảo hộ 

công dân; công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; công tác quản lý các đoàn ra, 

đoàn vào; hội nhập và hợp tác quốc tế; công tác đối ngoaị nhân dân, phi chính phủ 

nước ngoài; công tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; công tác quản lý 

nhà nước về hội nghị, hội thảo quốc tế, hoạt động của phóng viên báo chí nước 

ngoài trên địa bàn; công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại; công tác 

phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể. 

c) Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Ban chuyên môn cấp 

tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác khi được 

Giám đốc Sở giao. Trực tiếp ký các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. 

d) Phụ trách Phòng Lãnh Sự - Hợp tác quốc tế. 

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Thông báo số 

05/TB-SNgV ngày 14/01/2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình thực 

hiện, căn cứ vào yêu cầu công việc và tình hình thực tế sẽ được xem xét, điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 Nơi nhận: 
- Bộ Ngoại giao (b/c); 

- TT Tỉnh ủy (b/c);  

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CMNV, Trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

  

    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trịnh Tuyết Mai 

      

 

 

 

 


		2020-04-27T18:04:09+0700


		2020-04-28T07:22:19+0700


		2020-04-28T07:22:19+0700


		2020-04-28T07:22:19+0700




