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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Biên tập các tài liệu tuyên truyền  

về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 

 

Căn cứ Luật Biên giới quốc gia năm 2003; 

Căn cứ Chỉ thị số 1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất 

liền Việt Nam - Trung Quốc;   

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn, phê duyệt Đề án tập huấn về kỹ năng, trình tự, thủ tục 

đàm phán các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ và quán triệt thực hiện 

các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; 

 Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 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 Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 24/01/2022 của Ban Chỉ đạo công 

tác biên giới tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý biên giới. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập các tài liệu tuyên truyền về biên giới trên 

đất liền Việt Nam - Trung Quốc (gọi tắt là Ban Biên tập) gồm các ông, bà có tên 

sau:   

1. Ông Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban;  

2. Bà Bùi Thị Minh Phương, Trưởng phòng Quản lý biên giới, Phó Trưởng 

ban; 

3. Bà Mã Thị Thu, Phó Trưởng phòng Quản lý biên giới, thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chuyên viên phòng Quản lý biên giới, thành 

viên; 

5. Ông Lã Văn Việt, Viên chức biệt phái tại phòng Quản lý biên giới, thành 

viên;  
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Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ thẩm định, tổng hợp biên soạn, biên tập, 

hiệu đính các tài liệu phục vụ tuyên truyền về biên giới trên đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo 

công tác biên giới tỉnh. Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ 

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

tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý biên giới và các 

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

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Sở TT&TT;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng QLBG; 

- Lưu: VT, KT Sở.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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