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ỦY BAN NHÂN DÂN    

TỈNH ĐẮK LẮK 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c     - T  d  - H       c 

  :            /QĐ-UBND Đắk Lắk  n              t  n          năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   (TTHC) t u c    m vi c ức  ă g  

quả   ý N à  ước của Sở Ng  i vụ tỉ   Đắk Lắk 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 ăn    Lu t            n  qu  n     p   n  n     9 6 20 5   

 ăn    N      n  số 63 20 0 NĐ- P n    08 6 20 0  ủ     n  p ủ v  

kiểm so t   H    ợ  sử    i  b  sun  tại N      n  số 48 20 3 NĐ-CP ngày 

14/5/2015 và N      n  số 92 20 7 NĐ- P n    07 8 20 7  ủ     n  p ủ  

 ăn      ôn  t  số 02 20 7   -VP P n    3   0 20 7  ủ  Văn p òn  

   n  p ủ   ớn  dẫn v  n  iệp vụ kiểm so t TTHC; 

 ăn    Qu ết   n  số 729 QĐ-BNG n     0 4 2020  ủ  Bộ tr ởn  Bộ 

N oại  i o v   ôn  bố TTHC v  t       v  quản lý  ội n      ội t ảo quố  tế 

tại Việt N m  

Xét    n     ủ  Gi m  ố  Sở N oại vụ tại  ờ trìn  số 16/TTr-SNgV ngày      

20/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục TTHC thuộc phạm 

vi chức năng quản lý Nhà nước của  ở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận 

tạo thành TTHC được công b  tại Quyết định này có hiệu lực theo ngày văn bản 

quy phạm pháp luật có nội dung quy định về TTHC hoặc bộ phận tạo thành 

TTHC có hiệu lực thi hành. 

Nội dung công b  TTHC, danh mục TTHC lĩnh vực Ngoại vụ tại các 

Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: 

Quyết định s  2523/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về việc công 

b  TTHC mới ban hành, TTHC thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của  ở 

Ngoại vụ; Quyết định s  1738/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công b  danh mục TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 

trên hệ th ng Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk; Quyết định s  1089/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công b  danh mục TTHC được 

tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk (Đợt 1). 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đ c  ở Ngoại vụ và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (báo cáo);  

- CT, PCT UBND tỉnh;  

-  ở Thông tin và Truyền thông;  

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;  

- Các PCVP UBND tỉnh;  

- Trung tâm PVHCC tỉnh;  

- Phòng Nội chính;  

- Lưu: VT, K TTHC (D 4) . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

 

Nguyễ  Tuấ  Hà 



DANH MỤC  

TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐẮK LẮK 

(Ban hành kèm t eo Qu ết   n  số           QĐ-UBND ngày          /       /2020  ủ    ủ t    UBND tỉn  Đắk Lắk) 

    
 

STT Tên TTHC 
T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

P í,  ệ   í 

( ếu có) 

Că  cứ  

pháp lý  

Mức đ  

cu g ứ g 

dịc  vụ cô g 

tr c tuyế  

Tiế       và trả 

kết quả qua dịc  

vụ BCCI 

Tiế  

     

Trả kết 

quả 

1 

Cho phép tổ chức hội 

nghị, hội thảo qu c tế 

thuộc thẩm quyền cho 

phép của Thủ tướng 

Chính phủ 

Không có 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Đắk 

Lắk, địa chỉ: 

09 Nguyễn 

Tất Thành, 

Tân Lợi, 

Thành ph  

Buôn Ma 

Thuột, Đắk 

Lắk 

 

Không có 

 

 

Quyết định s  

06/2020/QĐ-

TTg ngày 

21/02/2020 của 

Thủ tướng 

Chính phủ về tổ 

chức và quản lý 

hội nghị, hội 

thảo qu c tế tại 

Việt Nam 

 

 

4 

x x 

2 

Cho chủ trương đăng 

cai tổ chức hội nghị, 

hội thảo qu c tế thuộc 

thẩm quyền cho phép 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

4 
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STT Tên TTHC 
T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

P í,  ệ   í 

( ếu có) 

Că  cứ  

pháp lý  

Mức đ  

cu g ứ g 

dịc  vụ cô g 

tr c tuyế  

Tiế       và trả 

kết quả qua dịc  

vụ BCCI 

Tiế  

     

Trả kết 

quả 

3 

 

Cho phép tổ chức hội 

nghị, hội thảo qu c tế 

không thuộc thẩm 

quyền cho phép của 

Thủ tướng Chính phủ 

 
20 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Đắk 

Lắk, địa chỉ: 

09 Nguyễn 

Tất Thành, 

Tân Lợi, 

Thành ph  

Buôn Ma 

Thuột, Đắk 

Lắk 

 

Không có 

 

 

Quyết định s  

06/2020/QĐ-

TTg ngày 

21/02/2020 của 

Thủ tướng 

Chính phủ về tổ 

chức và quản lý 

hội nghị, hội 

thảo qu c tế tại 

Việt Nam 

4 

x x 

4 

 

Cho chủ trương đăng 

cai tổ chức hội nghị, 

hội thảo qu c tế không 

thuộc thẩm quyền cho 

phép của Thủ tướng 

Chính phủ 
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