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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-BBT Lạng Sơn, ngày 19 tháng 8  năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ khảo sát thu thập, tổng hợp thông tin, hình ành,  

dữ liệu xây dựng tài liệu, ấn phẩm thông tin đối ngoại  

 

 

BAN BIÊN TẬP TÀI LIỆU, ẤN PHẨM THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 

 

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 16 tháng 02 năm 2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Hoạt động thông tin 

đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-SNgV ngày 17/12/2021 của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc giao dự toán năm 2022 cho Trung tâm Thông tin và Dịch 

vụ đối ngoại; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SNgV ngày 24/3/2022 của Giám đốc Sở 

Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn về việc giao nhiệm vụ công tác năm và xây dựng, tổ 

chức sản xuất ấn phẩm thông tin đối ngoại năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-SNgV, ngày 15 tháng 8 năm 2022; Quyết 

định số 64/QĐ-SNgV, ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng 

Sơn về việc thành lập Ban Biên tập cuốn tài liệu ấn phẩm thông tin đối ngoại;  

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập Tổ khảo sát thu thập, tổng hợp thông tin, hình ảnh, dữ 

liệu xây dựng cuốn tài liệu, ấn phẩm thông tin đối ngoại: “Hữu Lũng - Khai 

thác thế mạnh, phát triển nhanh, bền vững” và “Đình Lập- Cơ hội đầu tư 

và triển bền vững” gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Đoàn Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm TT&DVĐN, Tổ trưởng; 

2. Ông Vũ Bằng Giang, Viên chức Trung tâm TT&DVĐN, Tổ phó; 

3. Bà Nguyễn Thị Hảo, Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin UBND 

huyện Hữu Lũng, Tổ viên; 

4. Bà Đặng Tú Phương, Chuyên viên Văn Phòng HĐND và UBND huyện 

Đình Lập, Tổ viên; 

5. Ông Khổng Đức Nghĩa, Viên chức Trung tâm TT&DVĐN, Tổ viên. 



6. Ông Hứa Văn Dương, Viên chức Trung tâm TT&DVĐN, Tổ viên; 

Điều 2. Tổ khảo sát có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức khảo sát, kết nối 

và phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng, Đình Lập và các đơn vị liên quan thu 

thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu, hình ảnh xây dựng tài liệu, giới thiệu, quảng 

bá, đầy đủ, chính xác về tiềm năng, thế mạnh của huyện Hữu Lũng và Đình Lập, 

xây dựng cuốn tài liệu thông tin đối ngoại phục vụ các chương trình hoạt động 

đối ngoại, xúc tiến, quảng bá, thu hút hợp tác đầu tư, vận động viện trợ, tài trợ 

trong nước và ở nước ngoài.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; Tổ khảo sát 

tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại và các ông, 

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

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- UBND huyện Đình Lập; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Kế toán Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

Hà Lê Hữu 
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