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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT   
ỦY BAN  NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

_______________ 

 

Số: 13/2019/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

 

Hưng Yên, ngày 18  tháng 02 năm 2019 

quyÕt ®Þnh 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo 

 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh 
 về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài 

và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên 
_______________________ 

 

ñy ban nh©n d©n tØnh hng yªn 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 
tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của 
Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;  

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của 
Thủ tướng Chính phủ về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 
vụ; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 17/TTr-
VPUBND ngày 17/01/2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đoàn của 
tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên ban 
hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 
của UBND tỉnh Hưng Yên 

 Khoản 4, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài 
về việc riêng (khám, chữa bệnh, thăm thân nhân, du lịch) do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định”. 
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Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể 
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019./. 

 

 TM. ñY BAN NH¢N D¢N TØNH 
chñ tÞch 

 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Phóng 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2019-03-08T16:08:35+0700




