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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 3544/Qð-UBND 

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

 
             Phú Thọ, ngày 31 tháng 12 năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH  

Về việc thành lập Trung tâm Trung tâm Thông tin, tư vấn và dịch vụ ñối ngoại 
trực thuộc Sở Ngoại vụ  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

 Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2012/Nð-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 41/2012/Nð-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính 
phủ quy ñịnh về vị trí việc làm trong ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2765/2006/Qð-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức Nhà nước 
tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2269/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết ñịnh 2778/Qð-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Ngoại 
vụ tỉnh Phú Thọ; 

 Xét ñề nghị của của Giám ñốc Sở Ngoại vụ và ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin, tư vấn và dịch vụ ñối ngoại trực thuộc 
Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. 

Tên tiếng Anh: Foreign Information, Consultancy and Service Center - Viết tắt 
là: FICSC.  

Trụ sở trung tâm: ðặt tại Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. 

 ðiều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. 

 1- Vị trí: 

a. Trung tâm Thông tin, tư vấn và dịch vụ ñối ngoại là ñơn vị sự nghiệp có thu; 
có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước ñể giao 
dịch, hoạt ñộng. 
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b. Trung tâm chịu sự chỉ ñạo, quản lý toàn diện của Sở Ngoại vụ, ñồng thời 
chịu sự quản lý của các cơ quan nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật. 

2- Chức năng: Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các dịch vụ ñối 
ngoại, dưới hình thức tư vấn thông tin hoặc trực tiếp thực hiện các hoạt ñộng dịch vụ 
ñối ngoại nhằm tạo ñiều kiện thúc ñẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực, giữa các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

3- Nhiệm vụ, quyền hạn:  

3.1. Cung cấp các thông tin, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về các hoạt ñộng 
ñối ngoại, kinh tế ñối ngoại, văn hóa ñối ngoại của tỉnh Phú Thọ góp phần mở rộng 
các mối quan hệ ñối ngoại và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho phát 
triển kinh tế xã hội của ñịa phương; 

3.2. Tìm hiểu cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của 
các ñối tác trong và ngoài nước cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;  

3.3. Tư vấn và cung cấp dịch vụ ñối với các lĩnh vực: 

a. Vận ñộng, tiếp nhận, triển khai và quản lý các dự án viện trợ của các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài, giúp ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật; 

b. Thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, hộ chiếu, gia hạn hộ chiếu, vi sa cho các ñối 
tượng có nhu cầu theo ñúng quy ñịnh của pháp luật; 

c. Tư vấn, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức nước ngoài trong việc xin ñặt văn 
phòng ñại diện, văn phòng dự án trên ñịa bàn tỉnh. 

d. Tư vấn về tổ chức xúc tiến ñầu tư tại nước ngoài. 

ñ. Biên dịch, phiên dịch các tài liệu hợp pháp, dự án hợp tác ñầu tư, các dự án 
viện trợ, các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; 

g, Tư vấn cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân về ñiều kiện, thủ tục liên quan 
ñoàn ra, ñoàn vào theo quy chế ñối ngoại ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

3.4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị, hội chợ, hội thảo 
quốc tế có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo ñúng quy ñịnh của pháp 
luật; 

3.5. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp ñào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức về kinh tế ñối ngoại, nghiệp vụ quan hệ quốc tế phục vụ cho hoạt ñộng ñối 
ngoại của tỉnh theo quy ñịnh; 

3.6. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy 
ñịnh của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh; 

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Ngoại vụ giao 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

 ðiều 3. Tổ chức bộ máy và và số lượng người làm việc. 

 1. Cơ cấu tổ chức: 
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 a. Lãnh ñạo Trung tâm có: Giám ñốc và không quá 02 Phó Giám ñốc. 

 - Giám ñốc là người ñứng ñầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở 
Ngoại vụ và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt ñộng của Trung tâm. 

 - Phó Giám ñốc là người giúp việc cho Giám ñốc phụ trách một số lĩnh vực 
công tác và chịu trách nhiệm trước Giám ñốc và trước Pháp luật về nhiệm vụ ñược 
phân công. 

 - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, các chức danh Giám ñốc, Phó Giám ñốc trung 
tâm thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.  

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: có 03 phòng, gồm: 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

- Phòng Nghiệp vụ;  

  - Phòng Thông tin ñối ngoại. 

* Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm 
do Giám ñốc Sở Ngoại vụ quy ñịnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 
và quy ñịnh của pháp luật.   

2- Số lượng người làm việc: 

a. Số lượng người làm việc của Trung tâm do UBND tỉnh giao trên cơ sở ñề án 
vị trí việc làm ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b. Năm 2015 số lượng người làm việc ñược giao là 15 người, trong ñó :   

- 10 biên chế viên chức ñược giao từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh năm 
2015; 

- 05 lao ñộng hợp ñồng, quỹ lương do Trung tâm tự cân ñối chi trả. 

c. Giám ñốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tuyển dụng 10 biên chế ñược giao 
trên cơ sở ðề án vị trí việc làm ñược xây dựng trong ðề án thành lập Trung tâm, theo 
ñúng cơ cấu nhằm ñảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Ngoại vụ; Thủ trưởng 
các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Trung tâm 
Thông tin, tư vấn và dịch vụ ñối ngoại căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 
  CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Chu Ngọc Anh 

 

 


