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Số: 38/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7  năm 2008

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức triển khai, 

thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 
theo Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006  của UBND 

thành phố Đà Nẵng
________________________________

       
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về 
kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

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 Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập 
cảnh của cán bộ, công chức, công dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tổ chức triển khai, thực 
hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 
định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà 
Nẵng như sau:

1. Sửa đổi Điểm a,  Khoản 1, Điều 5 như sau:
“a) Cử cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý đi công tác nước ngoài (bao 

gồm cả cán bộ thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể) theo quy định tại Điểm b, 
Khoản 1 Điều 9 của Quy định này.”

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 như sau:



“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền quyết định các việc nêu tại 
khoản 1 Điều 5 (trừ Điểm a, Khoản 1 Điều 5) cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố trên cơ sở đề nghị của Sở Ngoại 
vụ thành phố. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm 
vi ủy quyền.”

3. Sửa đổi Điểm b, Khoản 1 Điều 9 như sau: 
“b) Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, tham mưu cho UBND thành phố quyết định việc đi 

nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố trong các 
trường hợp sau:

- Việc đi nước ngoài về việc công và việc riêng đối với tất cả các trường hợp xuất 
cảnh của cán bộ thuộc diện xét duyệt nhân sự của Thành ủy, các trường hợp xuất cảnh 
theo đoàn (từ 10 người trở lên), các trường hợp xuất cảnh xin ngân sách của thành phố 
và các trường hợp nhạy cảm, có liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, 
v.v…

- Việc đi nước ngoài về việc công đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền 
quản lý của thành phố và các trường hợp phức tạp theo đề nghị của cơ quan quản lý cán 
bộ, công chức thuộc quyền.”

4. Sửa đổi, bổ sung  Khoản 2, Điều 9 như sau:  
“2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức chính trị 

- xã hội, đoàn thể có trách nhiệm:
a) Quản lý, hướng dẫn cán bộ, công chức thuộc quyền đi nước ngoài theo đúng 

quy định của Nhà nước.
b) Ban hành Quyết định cho phép cán bộ, công chức thuộc quyền đi nước ngoài về 

việc riêng (du lịch, thăm thân, chữa bệnh) trừ các trường hợp đã nêu tại Điểm b, Khoản 
1 điều 9.

c) Tổ chức quản lý hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức ngay sau khi họ về 
nước và đảm bảo hộ chiếu công vụ được sử dụng theo mục đích, đối tượng.

d) Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở 
Ngoại vụ số lượng, nước đến, mục đích, thời gian cán bộ, công chức đi nước ngoài theo 
định kỳ quý, 6 tháng và năm.”

5. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 9 như sau:
“c) Giữ gìn và sử dụng hộ chiếu đúng pháp luật”
6. Sửa đổi khoản 4 Điều 9 như sau:
“4.Cá nhân, đơn vị nào không thực hiện đúng quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 

3 Điều này thì Ủy ban nhân dân thành phố hoặc đơn vị quản lý trực tiếp sẽ không giải 
quyết chuyến đi công tác nước ngoài tiếp theo đối với cá nhân đó”.



Điều 2. Bãi bỏ Điểm c, Khoản 1, Điều 9 của Quy định về tổ chức triển khai, thực 
hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 
định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà 
Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở Ngoại vụ; Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, 
huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


