
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:355/SNgV-LSBG 
V/v cho ý kiến đối với dự thảo 

Quy chế phối hợp trong công tác 

quản lý hoạt động thông tin, báo 

chí của báo chí nước ngoài, cơ 

quan đại diện nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Tĩnh,  ngày 26 tháng  5  năm 2021 

 

Kính gửi:   
 

 

- Các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông; Tư 

pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.  
 

  

 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 trong công tác 

quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để Quy chế đảm bảo 

chất lượng trước khi trình UBND tỉnh xem xét ban hành, Sở Ngoại vụ đề nghị 

các sở, ngành, địa phương, đơn vị nêu trên đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy 

chế. Ý kiến góp ý gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 02/6/2021.  

Thông tin liên hệ: ông Lê Trọng Hiền, Phòng Lãnh sự - Biên giới, Sở 

Ngoại vụ. Điện thoại: 0916333968. Email: letronghien.sngv@hatinh.gov.vn 

hoặc tronghiensngv@gmail.com   

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

bản dự thảo Quy chế)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, LSBG. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Thái Phúc Sơn 
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