
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

V/v ban hành Quy chế quản lý việc 

ra nước ngoài của cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của tỉnh Lạng Sơn thay thế 

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh 

 

 
           Kính gửi:  Sở Ngoại vụ. 

 

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 4255-TB/VPTU 

ngày 22/6/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy và ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh 

tại Công văn số 345/HĐND-PC ngày 19/6/2020 về việc nhất trí ban hành Quy 

chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ 

trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 

dự thảo văn bản theo đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo thống nhất, tuân thủ 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt 

động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 2089-QĐ/TU ngày 09/12/2019 

sửa đổi, bổ sung một số của Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 643-QĐ/TU; hoàn thành, trình 

UBND tỉnh trước ngày 10/8/2020. 

 (Thông báo số 4255-TB/VPTU và Công văn số 345/HĐND-PC gửi kèm 

qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Ngoại vụ thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Tư pháp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: THNC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, (PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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