
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:         /SNgV-HTQT 
V/v lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch 

triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW, 

ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hà Tĩnh, ngày      tháng  12  năm 2022 

 
     

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp tỉnh; 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 7114/UBND-TH ngày 10/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giao tham mưu nội dung quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển 

đất nước đến năm 2030; Sở Ngoại vụ đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư. 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, Sở Ngoại vụ đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ góp ý vào Dự thảo 

Kế hoạch và đề xuất bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác ngoại 

giao kinh tế (gửi kèm Dự thảo Kế hoạch). Văn bản góp ý gửi về Sở Ngoại vụ, số 13 

Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh trước ngày 21/12/2022, đầu mối liên hệ: 

Phòng Hợp tác Quốc tế, điện thoại 02393 890721. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, HTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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