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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo 

Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG 

                  

 Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ – CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ 

quy định chế độ, trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; 

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; 

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức 

ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

 Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Tuyên Quang; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp lãnh đạo Sở Ngoại vụ ngày 07 tháng 11 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Ngoại vụ phụ trách các lĩnh vực 

công tác, cụ thể như sau: 

1. Ông Lương Minh Chinh – Phó Giám đốc phụ trách Sở 

Là người đứng đầu Sở Ngoại vụ, chỉ đạo, điều hành chung các mặt công 

tác của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động 

của Sở; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn với Bộ Ngoại giao. Trực tiếp 

chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: 

- Tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác đối ngoại; 

- Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các mục 2.1, 2.2, 2.3, Khoản 2, 

Điều 1 Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Ngoại vụ Tuyên Quang; 



 2 

- Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định (trừ các 

trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 4, Quy chế Quản lý đoàn đi nước ngoài; 

đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban 

hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/05/2013 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang); 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính; 

- Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; 

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; 

- Công tác cải cách hành chính; 

- Công tác phòng, chống tham nhũng; bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan; 

- Công tác kinh tế đối ngoại; 

- Công tác phi chính phủ nước ngoài; 

- Theo dõi, phụ trách hoạt động của Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở 

nước ngoài; Phòng Hợp tác quốc tế. 

- Làm chủ tài khoản Sở Ngoại vụ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Ngoại giao phân công. 

2. Bà Vũ Thị Minh Hạnh - Phó Giám đốc Sở 

Tham mưu, giúp Phó Giám đốc phụ trách Sở, chịu trách nhiệm trước Phó 

Giám đốc phụ trách Sở và pháp luật về việc thực hiện những công việc được 

phân công phụ trách sau: 

- Công tác hợp tác quốc tế; 

- Công tác văn hóa đối ngoại; 

- Công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; 

- Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; 

- Công tác người Việt Nam ở nước ngoài; 

- Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; 

- Công tác lễ tân đối ngoại; 

- Công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại; 

- Công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; 

- Công tác thanh tra ngoại giao;  

- Công tác pháp chế;  

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;  

- Công  tác dân vận; 
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- Công tác thông tin đối ngoại; phụ trách Bản tin đối Ngoại và Trang 

thông tin điện tử của Sở;  

- Công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - 9001-2015;  

- Theo dõi, phụ trách hoạt động của Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; 

- Làm chủ tài khoản thứ hai của Sở Ngoại vụ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Phó 

Giám đốc phụ trách Sở. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 672/QĐ-SNgV ngày 06/10/2017 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về 

việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Ngoại vụ. 

Các ông, bà có tên tại Điều 1, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng 

chuyên môn và công chức, người lao động Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; 

- Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 

Tuyên Quang và các hội thành viên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Như Điều 2 (thực hiện); 

- Lưu VT.  

          KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

          Lương Minh Chính          

          
            

             

  

 

       

 

(báo cáo) 
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