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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 13 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Ngoại vụ.
Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về
việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở
Ngoại vụ;
Tập thể lãnh đạo Sở thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:
1. Đồng chí Y Ly Trang, Giám đốc:
Lãnh đạo và quản lý chung mọi hoạt động của Sở Ngoại vụ theo chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ,
UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về kết quả hoạt động đối ngoại tại địa phương và
trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
- Phụ trách công tác đối ngoại Đảng.
- Ký ban hành các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND dự
thảo quyết định, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình và các văn bản khác thuộc
thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đối ngoại.
- Các lĩnh vực công tác: tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng; quản lý tài chính cơ
quan; chế độ, chính sách cho CBCC; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng
và kỷ luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thanh tra ngoại
giao; cải cách hành chính.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đối ngoại
địa phương; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiểm tra, giám sát thực
hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Chủ tài khoản cơ quan; chủ tài khoản nguồn kinh phí phân giới, cắm mốc
biên giới với chức trách Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc.
- Thực hiện hoặc phân công các Phó Giám đốc triển khai các nhiệm vụ do
Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
- Tham gia các Ban, Hội của tỉnh; Phụ trách Văn phòng Sở.
2. Đồng chí Phạm Ngọc Quyền, Phó Giám đốc:
Giúp Giám đốc phụ trách và theo dõi một số lĩnh vực công tác sau:
- Công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ tại địa phương; công tác
viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
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- Thay mặt Giám đốc điều hành cơ quan khi Giám đốc đi vắng; là chủ tài
khoản thứ hai nguồn kinh phí tự chủ của cơ quan.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội, Tổ và thực hiện các công tác khác do Giám
đốc phân công; phụ trách phòng Quản lý Biên giới.
3. Đồng chí Trần Văn Chí, Phó Giám đốc:
Giúp Giám đốc phụ trách và theo dõi một số lĩnh vực công tác sau:
- Tham mưu Giám đốc thực hiện công tác đối ngoại Đảng;
- Công tác đối ngoại nhân dân; Hợp tác quốc tế; kinh tế đối ngoại; Văn hóa
đối ngoại; Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.
- Theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình quốc tế và khu vực có tác động
đến địa phương.
- Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; lãnh sự và bảo hộ công dân; lễ tân đối
ngoại; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại; khen thưởng đối ngoại; công tác
về người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin đối ngoại; tổ chức và quản lý hội nghị,
hội thảo quốc tế.
- Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống
thông tin, lưu trữ phục vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực đối ngoại.
- Thay mặt Giám đốc điều hành cơ quan khi được ủy quyền.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội của tỉnh và thực hiện các công tác khác do
Giám đốc phân công; phụ trách phòng Hợp tác quốc tế và phòng Lãnh sự - Người
Việt Nam ở nước ngoài.
(Kèm theo Danh sách lãnh đạo Sở tham gia các Ban, Hội, Tổ)
Thông báo này thay thế Thông báo số 06/TB-SNgV, ngày 19/6/2019 của Sở
Ngoại vụ tỉnh Kon Tum.
Trên đây là phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Ngoại vụ. Kính báo để
các cơ quan, đơn vị biết./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu VT, VP.
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DANH SÁCH
LÃNH ĐẠO SỞ NGOẠI VỤ THAM GIA CÁC BAN, HỘI, TỔ

(Kèm theo Thông báo số

/TB-SNgV, ngày

/8/2019 của Sở Ngoại vụ)

1. Đồng chí Y Ly Trang, Giám đốc tham gia các Ban, Hội:
- Phó trưởng Ban trực Ban Chỉ đạo phân giới, cắm mốc;
- Phó trưởng Ban về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh Kon Tum;
- Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài;
- Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Việt NamCampuchia tỉnh Kon Tum;
- Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Kon Tum;
- Đội Trưởng Đội MIA tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên
lĩnh vực tư tưởng văn hóa tỉnh Kon Tum;
- Thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050.
- Tổ trưởng Tổ chuyên viên liên hợp thực hiện Thỏa thuận vấn đề dân di cư
tự do.
2. Đồng chí Phạm Ngọc Quyền, Phó Giám đốc tham gia các Ban, Hội:
- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh.
- Thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Kon Tum.
- Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục
pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016 tỉnh
Kon Tum”.
- Thành viên Ban chỉ đạoThương mại Biên giới tỉnh.
- Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015
của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
- Thành viên Ban Chỉ đạo 515 về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến
năm 2020 và những năm tiếp theo của tỉnh Kon Tum.
- Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh thứ
III năm 2019.
- Tổ trưởng Tổ chuyên viên Ban Chỉ đạo phân giới, cắm mốc.
3. Đồng chí Trần Văn Chí, Phó Giám đốc tham gia các Ban, Hội:
- Thành viên Ban chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh.
- Ủy viên Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kon Tum.
- Thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa
hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính
các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Thành viên Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2011–2020.
- Thành viên Ban chỉ đạo tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và thực
hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3

- Thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.
- Tổ Trưởng Tổ 04 của Sở./.
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