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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số: 39/2016/Qð-UBND  Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 6 năm 2016 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài 

của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 94/2015/Nð-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 136/2007/Nð-CP ngày 17 tháng 8 
năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 67/2011/Qð-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt ñộng ñối ngoại của 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 27/2007/TT-BCA (A11) ngày 29 tháng 11 năm 2007 của 
Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa ñổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo 
Nghị ñịnh số 136/2007/Nð-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, 
nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Ngoại giao 
hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa ñổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 
và cấp công hàm ñề nghị cấp thị thực; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý việc ra nước ngoài 
của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết ñịnh số 70/2014/Qð-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức 
trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế.  


