
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Số:          /UBND-THVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 
 
 

Tuyên Quang, ngày          tháng 11 năm 2022  
 
 

V/v ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế                                                           

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Văn bản số 1023/SNgV-HTQT-LS-

NVNONN ngày 03/11/2022 về việc hướng dẫn việc ký kết và thực hiện thỏa 

thuận quốc tế; để tăng cường quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

trong thời gian tới, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm: 

1.1. Thực hiện nghiêm việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy 

định của Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020; Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 

30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh 

tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu 

vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.2. Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định (đồng gửi Sở Ngoại vụ để tổng hợp chung). 

2. Giao Sở Ngoại vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị  

trong việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế đảm bảo theo đúng quy định; 

định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban 

nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)       

- PCT UBND tỉnh - Hoàng Việt Phương;     

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Như trên; (thực hiện)       

- Phó CVP UBND tỉnh (NgV); 

- Lưu VT - NgV (HP). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

  

 
 

 
Hoàng Việt Phương 
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