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SỞ NGOẠI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:         /QĐ-SNgV Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở  

thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 02/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn 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 17/02/2016 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 và Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 

02/4/2020 của Ủy 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 17/2/2016 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 ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

443/UBND-KT ngày 24/4/2022 về triển khai, thực hiện nhiệm vụ DDCI trong 

năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở 

Sở Ngoại vụ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác DDCI) gồm các ông, bà có tên sau: 

 1. Bà Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở - Tổ Trưởng; 

 2. Bà Trần Thị Vân Thùy, Phó Giám đốc Sở - Tổ phó; 

 3. Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Chánh Văn phòng Sở - Tổ viên; 

 4. Ông Từ Duy Thứ, Phó Trưởng phòng (phụ trách) Lãnh sự - Hợp tác 

quốc tế - Tổ viên; 

 5. Bà Đoàn Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm TTDVĐN - Tổ viên;  

 6. Ông Phùng Anh Văn, chuyên viên Văn phòng Sở - Thư ký.                   

 Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác DDCI 

 Có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo, giám sát kết quả triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND 
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tỉnh và Kế hoạch số 15/KH-SNgV ngày 28/02/2022 của Sở Ngoại vụ cải thiện 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI). 

  Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

  2. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở và các ông, bà có tên 

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

Nơi nhận:                                                                                   
- Như điều 3;   

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng CM, NV; 

- Trung tâm TT&DVĐN; 

- Lưu: VT.                                

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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