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       Lạng Sơn, ngày       tháng    năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ xây dựng và sắp xếp lại 

bố cục, hình thức, nội dung Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LAṆG SƠN 

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

tịch Ủy ban nhân dân 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; Quyết định 

11/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định 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 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 2599/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chi tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

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

tỉnh Lạng Sơn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

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

tại Tờ trình số 18/TTr-SNgV ngày 13/4/2021 về việc đề nghị sắp xếp bố cục giao 

diện Trang Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Giao Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại chủ trì phối hợp 

với các đơn vị liên quan, xây dựng và tổ chức thực hiện sắp xếp lại bố cục giao 

diện, hình thức, nội dung các chuyên mục trên Trang Thông tin điện tử của Sở 

Ngoại vụ. 

 Điều 2: Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại có trách nhiệm lập kế 

hoạch, dự trù kinh phí, triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định. 



 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 và các đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP, TTDVĐN; 

- Kế toán TT; 

- Lưu VT. 
 

GIÁM ĐỐC 

                

 

 

 Trịnh Tuyết Mai 
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