
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ÍL2 /2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sổ 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của bộ, 
cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
Chỉnh phủ ban hành Nghị định sửa đổi Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Ngoại giao.

Điều 1. Bãi bỏ khoản 28 Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 
năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Hiêu lưc và trách nhiêm thi hành • • •

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưửng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 
các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./'

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc ữung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phộng Tông Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- ủ y  ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đon vị trục thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2b). 'HO
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