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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc;  

Sau khi thống nhất trong tập thể lãnh đạo và hội nghị toàn thể cán bộ Sở Ngoại 

vụ ngày 21/02/2020; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế làm việc của Sở Ngoại 

vụ tỉnh Vĩnh Phúc”. 

Điều 2. Trưởng các phòng, trung tâm trực thuộc Sở có trách nhiệm cụ thể hoá 

để xây dựng quy chế  (nội quy) của đơn vị mình đảm bảo không trái với các quy 

định tại quy chế này và đúng quy định của pháp luật hiện hành;  

Giao Văn phòng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

21/QĐ-SNgV ngày 03/4/2017 của Sở Ngoại vụ. 

Chánh Văn phòng, trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở và toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức Sở Ngoại vụ căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

Q. GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hưng 
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