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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị,  

hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 64/TTr-

VPUBND ngày 04/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và quản lý hội 

nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.  

2. Bãi bỏ Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối 

ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Ngoại giao; 

- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Công báo tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VP9. 
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QUY CHẾ 

Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

(Kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2022 

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

Chương I                                                                                                              

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo               

quốc tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

2. Họp báo quốc tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.  

3. Các nội dung khác không quy định tại Quy chế này thực hiện theo            

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, Quy chế số 10-

QC/TU ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Tỉnh ủy Ninh Bình về quản lý thống nhất 

các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các quy định hiện hành.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

2. Các cơ quan tham gia quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình.  

Chương II     

QUY ĐỊNH CỤ THỂ                                                                                                        

Điều 3. Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của 

UBND tỉnh và cho phép các cơ quan, tổ chức được tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 

tế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg.  

Điều 4. Quy trình xin phép và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



2 

 

 

1. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế do UBND tỉnh chủ trì tổ chức thuộc 

thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh:  

a) Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế của UBND tỉnh phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành 

và các văn bản có liên quan của Trung ương và của tỉnh. 

b) Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế có trách nhiệm: xây dựng đề án tổ chức; chủ trì, phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố 

có liên quan trên địa bàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tham mưu UBND tỉnh tiến hành hội nghị, hội 

thảo quốc tế theo nội dung, đề án đã được phê duyệt; tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong 

thời gian 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo quốc tế (theo Mẫu số 02 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg).  

2. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, tổ chức Việt Nam và 

nước ngoài thuộc thẩm quyền cho phép tổ chức của Chủ tịch UBND tỉnh: 

a) Các cơ quan, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg. 

Trường hợp xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế khi có dịch bệnh, hồ sơ 

xin phép phải đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy 

định của cấp có thẩm quyền còn hiệu lực tại thời điểm đó.  

b) Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến 

của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố có liên quan trên địa bàn 

tỉnh; trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế có địa điểm tổ chức ngoài địa bàn tỉnh, 

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh lấy ý kiến của UBND cấp 

tỉnh nơi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế 

có nội dung phức tạp, nhạy cảm, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan. Cơ 

quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 5 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

c) Căn cứ đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành văn bản cho phép hoặc không cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

gửi cơ quan, tổ chức xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan để phối hợp quản lý. 
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d) Sau khi được cho phép, các cơ quan, tổ chức tiến hành tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế và báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) kết quả tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong thời gian 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, 

hội thảo quốc tế (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg).  

3. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ 

tướng Chính phủ (trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định việc cho phép cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước 

ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế): 

a) Các cơ quan, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg.  

b) Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo quy định 

tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg.  

c) Sau khi được cho phép, các cơ quan, tổ chức tiến hành tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế; báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) và Bộ Ngoại 

giao kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong thời gian 15 ngày kể từ khi 

kết thúc hội nghị, hội thảo quốc tế (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg). 

4. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc trách nhiệm cho ý kiến góp ý của 

UBND tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

UBND các huyện, thành phố có liên quan trên địa bàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh 

trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị tham gia ý kiến.   

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế  

1. Nộp hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo theo quy định tại khoản 1 

Điều 4 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg. 

2. Tiến hành hội nghị, hội thảo quốc tế theo nội dung và đề án đã được phê 

duyệt; chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo cáo, tham luận, tư liệu, số 

liệu liên quan phát hành trước, trong và sau hội nghị, hội thảo quốc tế. 

3. Các cơ quan, tổ chức có sử dụng ngân sách để tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về chi tiêu, thanh quyết toán 

tài chính. 
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4. Các cơ quan, tổ chức khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải bảo đảm 

thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định trong việc 

thông tin tuyên truyền. 

5. Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 6. Trách nhiệm quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

1. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh  

a) Là cơ quan đầu mối giúp Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quản lý đối 

với hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.  

b) Tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chủ trì thẩm 

định hồ sơ và tham mưu việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương có 

liên quan; trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép cơ quan, tổ 

chức tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép cơ quan, tổ chức tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế. Dự thảo văn bản trả lời đối với hội nghị, hội thảo quốc tế 

thuộc trách nhiệm cho ý kiến góp ý của UBND tỉnh.  

c) Phối hợp theo đề nghị của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

d) Thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình, thành phần tham gia các 

hội nghị, hội thảo quốc tế gửi Công an tỉnh để thực hiện quản lý xuất cảnh, nhập 

cảnh và chấp hành luật pháp của Việt Nam; phối hợp với cơ quan liên quan theo 

dõi đảm bảo an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc kiểm tra, 

phát hiện, có biện pháp xử lý kịp thời đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm pháp luật hoặc cố ý làm trái các quy định của Quy chế này trong 

quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, các quy định về thông tin, tuyên truyền và 

phát hành ấn phẩm trước, trong và sau hội nghị, hội thảo quốc tế.  

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh  

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu 

UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã 

hội trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

b) Có ý kiến về nhân thân người nước ngoài tham dự hội nghị, hội thảo 

quốc tế, tổ chức nước ngoài chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

và các nội dung khác khi nhận được đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh. Chủ trì 
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thực hiện công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và chấp hành luật pháp Việt Nam 

của người nước ngoài tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế.  

c) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc 

kiểm tra, phát hiện, có biện pháp xử lý kịp thời đối với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có hành vi vi phạm pháp luật hoặc cố ý làm trái các quy định của Quy chế 

này trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Khi nhận được thông tin về 

hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh mà cần có sự phối hợp của các cơ quan, 

đơn vị, Công an tỉnh chủ động thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước theo 

ngành, lĩnh vực để giải quyết. 

d) Phối hợp theo đề nghị của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

đ) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trước, 

trong và sau khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; đồng thời, phối hợp với ban 

tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đảm bảo an ninh, an toàn cho các đại biểu là 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về dự hội nghị, hội thảo và hoạt 

động của hội nghị, hội thảo. 

e) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về thông tin, tuyên truyền và phát hành ấn phẩm trước, trong và sau hội 

nghị, hội thảo quốc tế. 

3. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao  

a) Tham gia ý kiến bằng văn bản về việc cơ quan, tổ chức xin phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh.  

b) Chủ trì thực hiện chương trình văn nghệ phục vụ hội nghị, hội thảo quốc 

tế do UBND tỉnh tổ chức. Phối hợp thực hiện các nội dung khác theo đề nghị của 

cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế. 

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hoá phục 

vụ hội nghị, hội thảo và việc quảng cáo, treo băng rôn tuyên truyền về hội nghị, 

hội thảo trên địa bàn tỉnh sau khi cơ quan, tổ chức được người có thẩm quyền cho 

phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông  

a) Tham gia ý kiến bằng văn bản về việc cơ quan, tổ chức xin phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh.  

b) Phối hợp theo đề nghị của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 
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c) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ 

quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin, 

tuyên truyền và phát hành ấn phẩm trước, trong và sau hội nghị, hội thảo quốc tế. 

5. Trách nhiệm của Sở Y tế  

a) Tham gia ý kiến bằng văn bản về việc cơ quan, tổ chức xin phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh.  

b) Phối hợp theo đề nghị của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

c) Trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế diễn ra trong thời gian có dịch 

bệnh, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn cơ quan, tổ chức tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn, 

không để lây lan ra cộng đồng. 

6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố  

a) Tham gia ý kiến bằng văn bản về việc cơ quan, tổ chức xin phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh.  

b) Phối hợp theo đề nghị của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

c) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, quản lý hội nghị, hội thảo 

quốc tế đã được cho phép tổ chức.  

d) Theo dõi, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND 

tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi 

phạm các quy định của Quy chế này. 

Điều 7. Trách nhiệm báo cáo 

1. Định kỳ trước ngày 16/12 hằng năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình tổ chức, quản lý hội nghị, hội 

thảo quốc tế cho Văn phòng UBND tỉnh. Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ 

ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh báo cáo 

tình hình tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế của tỉnh gửi Bộ Ngoại giao 

chậm nhất là ngày 18/12 hằng năm (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg).  

Chương III                                                                                                                  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế 
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1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc 

thực hiện Quy chế này. 

2. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, trường hợp có vướng mắc phát 

sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi 

Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./. 
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