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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:        /SNgV-LSBG 
V/v đề nghị góp ý dự thảo 

Kế hoạch triển khai Chiến lược 

Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2030 

 

  Hà Tĩnh, ngày    21   tháng 12  năm  2021    

                              Kính gửi:  

 

 

 - Các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Tài Chính, Thông tin và Truyền thông; Khoa 

học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và 

Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Báo Hà Tĩnh; Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

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

                        
 

Thực hiện Văn bản số 8188/UBND-NC3 ngày 06/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giao Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên 

quan tham mưu triển khai Quyết định số 2013/QĐTTg ngày 30/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ, Sở Ngoại vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược 

Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.  

Để kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định, Sở Ngoại vụ 

kính đề nghị các Sở, ngành, địa phương có liên quan cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch 

triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; văn bản 

góp ý đề nghị gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 27/12/2021. 

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

Điện thoại: 0916 333 968, email: tronghiensngv@gmail.com  

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan (gửi kèm dự thảo Kế hoạch 

và các văn bản liên quan)./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, LSBG. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Ngô Thị Hoài Nam 
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