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THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc
Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ;
Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Ông Trần Công Phú giữ chức vụ Giám đốc Sở
Ngoại vụ;
Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
kèm theo Quyết định số 28/QĐ-SNgV ngày 26 tháng 05 năm 2014, Ban Giám
đốc Sở Ngoại vụ đã trao đổi và thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:
1. Ông Trần Công Phú – Giám đốc Sở
Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của Sở
Ngoại vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và trực tiếp chỉ
đạo một số nhiệm vụ công tác sau đây:
- Chỉ đạo xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình và đề án về
công tác đối ngoại và chỉ đạo tổ chức thực hiện;
- Công tác lễ tân đối ngoại, các hoạt động, sự kiện đối ngoại lớn và công
tác kết nghĩa với các địa phương, vùng, miền trên thế giới;
- Tham mưu tổ chức thực hiện các thỏa thuận quốc tế; công tác ngoại giao
kinh tế, ngoại giao văn hóa;
- Công tác đối ngoại nhân dân;
- Công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính;
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh đối ngoại, khủng bố, MIA;
- Công tác Biên giới lãnh thổ quốc gia và giữ chức vụ Phó Trưởng Ban
Thường trực Ban chỉ đạo công tác biên giới;
- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Phòng Quản lý Biên giới và Trung tâm
Dịch vụ Đối ngoại;
- Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công;
- Là chủ tài khoản của cơ quan.
2. Bà Đỗ Thị Mỹ Châu – Phó Giám đốc Sở
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Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra một số nhiệm vụ công tác
sau:
- Công tác phi chính phủ nước ngoài;
- Thành viên Ban chỉ đạo về biến đổi khí hậu;
- Công tác hợp tác quốc tế với Nhật Bản;
- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngoại vụ;
- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Phòng Hợp tác Quốc tế;
- Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh và
Giám đốc Sở.
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra một số nhiệm vụ công tác
sau:
- Công tác thi đua khen thưởng; công tác pháp chế; công tác thanh tra
ngoại giao;
- Phối hợp theo dõi công tác tổ chức cán bộ; công tác bồi dưỡng kiên thức
nghiệp vụ đối ngoại;
- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, trang Thông tin điện tử;
- Công tác ISO; bảo mật, lưu trữ;
- Công tác nghiên cứu khoa học;
- Trực tiếp quản lý hoạt động của Văn phòng;
- Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh và
Giám đốc Sở.
4. Ông Nguyễn Huy Thái - Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra một số nhiệm vụ công tác
sau:
- Công tác Lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước
ngoài;
- Phối hợp theo dõi Công tác biên giới;
- Công tác hợp tác quốc tế với Pháp;
- Công tác thông tin đối ngoại; công tác nhân quyền, thành viên BCĐ
phòng chống tội phạm;
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của cơ quan.
- Trực tiếp phụ trách Phòng Lãnh sự, Người Việt Nam ở Nước ngoài;
- Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh và
Giám đốc Sở.
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Trong quá trình điều hành, căn cứ thực tế và yêu cầu công tác, Giám đốc
Sở sẽ điều chỉnh, bổ sung phan công công việc trong lãnh đạo Sở Ngoại vụ.
Thông báo này có giá trị thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thông báo
phân công trước đây. Sở Ngoại vụ xin thông báo đến các cơ quan, ban, ngành và
địa phương trong tỉnh biết để phối hợp và liên hệ công tác./.
Nơi nhận:
- Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, TP Huế;
- BGĐ;
- Các phòng;
- TTDVĐN;
- Lưu: VT, TC, L.

GIÁM ĐỐC
Đã ký
Trần Công Phú
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