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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Nội quy cơ quan Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp; 

Căn cứ Phát động thi đua số 719/PĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách 

nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; 

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

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 UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3 

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND 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 31/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Sở Ngoại vụ về 

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

Căn cứ Nghị quyết của Chi bộ Sở Ngoại vụ tại cuộc họp ngày 27/4/2021;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy cơ quan Sở Ngoại vụ 

tỉnh Lạng Sơn. 

 Điều 2. Văn phòng Sở có trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai tại trụ 

sở cơ quan và phối hợp với Thanh tra Sở quán triệt, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ 

báo cáo tình hình thực hiện Nội quy. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021. Các 

bản Nội quy đã ban hành trước đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành. 
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 Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 

Giám đốc Trung tâm thông tin và dịch vụ đối ngoại thuộc Sở, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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