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QUYẾT ĐỊNH 

kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Gia Lai 
____ 

 

 

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh (khóa XV); 

- Căn cứ Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ Chính 

trị (khóa XI) “về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”; 

- Căn cứ Quyết định số 12-QĐ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng “về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin 

đối ngoại Trung ương”; 

- Căn cứ Công văn số 743-CV/TTĐN, ngày 12/7/2016 của Ban Chỉ đạo 

công tác thông tin đối ngoại Trung ương “về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác 

thông tin đối ngoại các địa phương”; 

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

 

 BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Gia Lai 

(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các đồng chí sau đây: 

1- Lê Phan Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy:  Trưởng ban và Trưởng Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo Công tác 

thông tin đối ngoại của tỉnh. 

2- Huỳnh Nữ Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh: Phó Ban Thường trực và Phó Bộ phận Thường trực Ban Chỉ 

đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; 

3- Trần Đình Hiệp - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Phó Ban và Phó 

Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; 

4- Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành 

viên và thành viên Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại 

của tỉnh; 

5- Nguyễn Tùng Khánh - Giám đốc Sở Ngoại vụ, thành viên và thành viên 

Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; 
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6- Nguyễn Xuân Phước - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thành viên và thành 

viên Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; 

7- Rah Lan Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên và thành viên Bộ 

phận Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; 

8- Trung tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, thành viên và thành viên Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông 

tin đối ngoại của tỉnh; 

9- Lương Công Chánh - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

thành viên; 

10- Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên;  

11- Nguyễn Dũng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên; 

12- Huỳnh Văn Tâm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên; 

13- Phạm Minh Trung - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên; 

14- Huỳnh Kiên - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Gia Lai, thành viên; 

15- Nguyễn Khắc Quang - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, thành viên; 

16- Đinh Thị Giang - Phó Chủ tịch Ủy Ban Măṭ trâṇ Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

thành viên;  

17- Nguyễn Đức Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

thành viên; 

18- Phạm Công Thành - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên; 

19- Đào Thị Thu Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Công thương, thành viên. 

Điều 2- Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

- Tham mưu cho Tỉnh ủy thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức 

thực hiện nội dung công tác thông tin đối ngoại của tỉnh theo đúng quan điểm, chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông 

tin đối ngoại. 

- Nắm bắt tình hình, chủ động nghiên cứu, dự báo, đề xuất nội dung hoạt 

động thông tin đối ngoại kịp thời và hiệu quả. Chủ động xây dựng chương trình, kế 

hoạch, hoạt động quý, năm về công tác thông tin đối ngoại. 

- Tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề 

phức tạp liên quan đến công tác thông tin đối ngoại của tỉnh. 

- Sơ kết, tổng kết, khen thưởng hoạt động công tác thông tin đối ngoại theo 

quy định; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động đầu tư, quản lý và phát triển 

hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh và thực hiện chức năng, quyền hạn của Ban 

Chỉ đạo. 

Điều 3- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo được 

sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban hành các văn bản về công tác 
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thông tin đối ngoại; thành lập Tổ giúp việc; dự trù kinh phí hoạt động hàng năm và 

cả nhiệm kỳ 2016 - 2020. 

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và hoạt động thông tin đối ngoại do 

ngân sách Nhà nước cấp và được chuyển vào tài khoản, kinh phí hoạt động của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin 

đối ngoại của tỉnh. 

- Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực, Phó Ban Chỉ đạo sử 

dụng con dấu của cơ quan để chỉ đạo công tác. 
 

Điều 4- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan 

và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này thay thế các quyết định trước đây có liên quan đến công tác 

thông tin đối ngoại của tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 

-  Như Điều 4, 

- Thường trực Ban Bí thư,  

- Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại Trung ương,                                                                                

- Ban Tuyên giáo Trung ương + T26,    

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,  

   giúp việc Tỉnh ủy,  

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy,   

  đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   

 

 

    T/M BAN THƯỜNG VỤ 

   PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

             Hồ Văn Niên 


