
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:       /SNgV-LSBG 
V/v cho ý kiến đối với  

dự thảo Quy chế phối hợp xử lý 

các vấn đề về lãnh sự liên quan 

đến người nước ngoài 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Tĩnh,  ngày       tháng  6  năm 2020 

 

     

  Kính gửi:  

             - Công an tỉnh; 

    - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

    - Cục Hải quan tỉnh; 

    - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

    - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

    - Tòa án nhân dân tỉnh; 

    - Các Sở: Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, 

      Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, 

      Tài chính, Giao thông Vận tải, Tư pháp; 

                      - Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
      

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đã xây dựng dự 

thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về 

lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các cơ quan, 

đơn vị có tên trên cho ý kiến đóng góp đối với dự thảo để Sở Ngoại vụ tổng hợp 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

 Ý kiến góp ý của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 

18/6/2020. 

Thông tin liên hệ: Ông Đặng Thanh Nga, Phòng Lãnh sự - Biên giới. Điện 

thoại: 0913 725 969. Email: dangthanhnga.sngv@hatinh.gov.vn. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan (gửi kèm dự 

thảo)./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, LSBG. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Thái Phúc Sơn 
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