
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1009/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày  30 tháng 7 năm 2020 
  

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

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

về hội nhập quốc tế; 

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

Căn cứ Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 08/7/2013 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VX) thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/1013 

của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; 

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Văn bản số 715/TTr-SNgV ngày 16/10/2019 

và đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 371/TTr-SNV ngày 31/10/2019 về việc 

kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang,                

như sau: 

1. Trưởng ban: Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách công 

tác ngoại vụ. 

2. Các Phó Trưởng Ban:  

2.1. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ -  Phó Trưởng Ban Thường trực; 

2.2. Lãnh đạo Sở Công Thương; 

2.3. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Các thành viên: 

3.1. Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh; 

3.2. Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

3.3. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

3.4. Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính; 

3.5. Đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; 
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3.6. Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

3.7. Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

3.8. Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

3.9. Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

3.10. Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế. 

3.11. Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang có chức năng và 

nhiệm vụ sau: 

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các 

định hướng, chiến lược; đề ra các giải pháp lớn liên quan đến hội nhập quốc tế, 

những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế cần tập trung chỉ đạo, 

điều hành trong từng giai đoạn. 

2. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các địa phương và 

các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, 

chính sách lớn về hội nhập quốc tế; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên 

ngành liên quan đến hội nhập quốc tế. 

3. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả việc thực hiện chủ trương, chính sách 

kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đẩy mạnh và 

nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, đường 

lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế. 

4. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết 

quả triển khai các nhiệm vụ hội nhập quốc tế. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh             

Tuyên Quang. 

1. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

2. Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm và 

họp đột xuất khi cần thiết. 

3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh,                    

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ. 

4. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành. 

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy giúp việc của cơ quan 

mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh 

vực công tác được giao. 
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6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách tỉnh bảo đảm và được 

bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Ngoại vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo về hội 

nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; (thực hiện) 

- Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT- NgV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Huấn 
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