
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng  12  năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị (Khóa 

XI) về hội nhập quốc tế; 

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế;  

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 

các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016- 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoaị vu ̣ tại Tờ trình số 37/TTr-SNgV 

ngày 18/12/2020.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn (sau đây 

gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: 

- Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội 

nhập quốc tế về kinh tế: Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập 

quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng: Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập 

quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo: Đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Các Ủy viên Thường trực: 
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- Giám đốc Sở Ngoại vụ; 

- Giám đốc Sở Công Thương; 

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Các Uỷ viên: 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc Công an tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở Tài chính; 

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở Nội vụ;  

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Giám đốc Sở Xây dựng;  

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo có các chức năng và nhiệm vụ sau: 

1. Giúp UBND tỉnh xây dựng và chỉ đạo, triển khai các định hướng, 

chiến lược, giải pháp lớn liên quan đến hội nhập quốc tế của tỉnh; xác định lộ 

trình và những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế tỉnh cần 

tập trung chỉ đạo trong từng giai đoạn.  

2. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và phối hợp hoạt động giữa các 

Ban Chỉ đạo liên ngành, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hội nhập quốc tế. 



 

 

3 

 

 

 

3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện chủ trương, chính sách, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về hội 

nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.  

4. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc 

tế, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tình hình triển 

khai các nhiệm vụ hội nhập quốc tế. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

1. Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh có 03 Ban Chỉ đạo liên ngành: 

- Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế; 

- Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng; 

- Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, 

công nghệ, giáo dục, đào tạo. 

Thành phần và quy chế hoạt động của các Ban Chỉ đạo liên ngành do các 

Trưởng Ban quyết định. 

2. Trưởng Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh quyết định ban hành Quy 

chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

3. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh và cơ quan 

giúp việc của các Ban Chỉ đạo liên ngành: 

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh: Sở Ngoại vụ, 

kiêm cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính 

trị, an ninh, quốc phòng. 

- Các cơ quan giúp việc: 

+ Sở Công Thương là cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo liên ngành hội 

nhập quốc tế về kinh tế;  

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo 

liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, giáo dục, 

đào tạo. 

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được 

hưởng các chế độ theo quy định hiện hành, được sử dụng bộ máy giúp việc của 

cơ quan mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm cá nhân 

đối với lĩnh vực công tác được giao. 

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh và các Ban 

Chỉ đạo liên ngành do ngân sách Nhà nước đảm bảo. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 

được sử dụng các nguồn kinh phí khác do UBND tỉnh xem xét, quyết định. Kinh 



 

 

4 

 

 

 

phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được dự toán hằng năm và được cấp vào ngân 

sách của Sở Ngoại vụ; kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ đạo liên ngành được 

dự toán hằng năm và được cấp vào ngân sách của các cơ quan giúp việc cho các 

Ban Chỉ đạo liên ngành. 

Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 950/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn, Quyết định số 

2130/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo hội nhập 

quốc tế tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- BCĐ quốc gia về HNQT; 

- Bộ Ngoại giao;                              

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

  các phòng chuyên môn, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, THNC(NTT). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                   Hồ Tiến Thiệu 
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