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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Biên tập tài liệu ấn phẩm thông tin đối ngoại 

“Tỉnh Lạng Sơn phát huy tiềm năng, hội nhập và phát triển” 

  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 
 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế 

hoạch công tác năm 2021 của Sở Ngoại vụ; 

Căn cứ Quyết định số 146a/QĐ-SNgV ngày 28/7/2017 về ban hành Quy chế 

chi trả nhuận bút, thù lao đối với Bản tin đối ngoại, xuất bản phẩm Thông tin đối 

ngoại và Trang Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ; 

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-SNgV ngày 21/12/2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao dự toán năm 2021 cho Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối 

ngoại; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SNgV ngày 31/3/2021 của Giám đốc Sở Ngoại 

vụ tỉnh Lạng Sơn về việc giao nhiêm vụ công tác năm và xây dựng, tổ chức sản 

xuất ấn phẩm thông tin đối ngoại năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 26 /QĐ-SNgV ngày 12/4/2021 của Giám đốc Sở Ngoại 

vụ tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Tổ khảo sát thu nhập, tổng hợp thông tin và dữ 

liệu xây dựng cuốn tài liệu ấn phẩm thông tin đối ngoại “Tỉnh Lạng Sơn phát huy 

tiềm năng, hội nhập và phát triển”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập cuốn tài liệu ấn phẩm thông tin đối ngoại 

“Tỉnh Lạng Sơn phát huy tiềm năng, hội nhập và phát triển”, gồm các đồng 

chí có tên sau: 

1. Đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập; 

2. Đồng chí Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng Ban Biên tập; 

3. Đồng chí Đoàn Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm TT&DVĐN, thành viên; 

4. Đồng chí Hứa Văn Dương, Viên chức Trung tâm TT&DVĐN, thành viên; 

5.  Đồng chí Vũ Bằng Giang, Viên chức Trung tâm TT&DVĐN, thành viên; 

6. Đồng chí Hoàng Thị Mai Thu, Viên chức Trung tâm TT&DVĐN, thành 

viên. 



 

Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ tổng hợp, biên tập thông tin, tư liệu, hình 

ảnh xây dựng và hoàn thiện nội dung cuốn tài liệu ấn phẩm thông tin đối ngoại 

“Tỉnh Lạng Sơn phát huy tiềm năng, hội nhập và phát triển”. Nhiệm vụ cụ thể của 

các thành viên Ban Biên tập do Trưởng ban phân công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Giám 

đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ và các cá nhân 

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

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Thông tin truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Trịnh Tuyết Mai 
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