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V/v chấn chỉnh đối với  

việc xin đi nước ngoài 
 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 
 

Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 

Công văn số 2563/UBND-VP về việc chấn chỉnh đối với việc xin đi nước ngoài; 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc: 

a) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 272- 

QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc “ban hành Quy chế quản lý 

thống nhất các hoạt động đối ngoại”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của 

Ban Bí thư “về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ”; Quyết định 

số 281- QĐ/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc “ban 

hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh”; các văn bản 

của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý việc đi nước ngoài, tạo sự thống nhất trong 

nhận thức, tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, 

công chức, viên chức đối với việc đi nước ngoài. 

b) Công chức, viên chức khi đi nước ngoài với bất kỳ hình thức nào phải 

báo cáo, xin phép và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan chủ quản và 

cấp uỷ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Hạn chế việc cho phép công 

chức, viên chức nghỉ phép đi nước ngoài trong thời gian làm việc; chỉ cử đi 

công tác nước ngoài với nội dung công vụ trường hợp thật cần thiết, nội dung 

công tác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo dõi, không ảnh hưởng đến chất 

lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối không cử hoặc cho 

phép tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức hoặc đài thọ 

kinh phí cho chuyến đi thông qua hình thức thực hiện hồ sơ thủ tục xin nghỉ 

phép năm để đi nước ngoài vì công việc riêng và bằng kinh phí tự túc. Trường 

hợp vi phạm, tùy theo tính chất mức độ, người vi phạm và người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải chịu 

trách nhiệm theo quy định. 

c) Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ 

được giao của những công chức, viên chức mà cơ quan, đơn vị mình đã đồng ý 

cho đi nước ngoài. Không lấy lý do vì công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị 

nên chưa thực thi, chậm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. 
 (Đính kèm Công văn số 2563/UBND-VP ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. Nhânmt. 
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