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Hà Tĩnh, ngày    tháng  11  năm 2022 

   GIẤY MỜI 

 

 Thực hiện Văn bản số 392/UBBG-PT ngày 31/10/2022 của Uỷ ban Biên 

giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao thông báo về việc triển khai thực hiện các nội dung 
đã được thống nhất tại “Biên bản khảo sát và làm việc của Đoàn Chuyên viên biên 

giới Việt Nam - Lào” ký ngày 21/10/2022 tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, 

nước CHDCND Lào đã được Cơ quan Biên giới Trung ương phê duyệt; 

Sở Ngoại vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh tổ 

chức họp để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Dự án mở rộng đường giao thông tại cặp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao 
giữa hai tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bolikhămxay (Lào). 

I. Thời gian: 14h30’ ngày 11/11/2022. 

II. Địa điểm: Hội trươǹg tầng 3, Sơ ̉ Ngoại vu,̣ số 13 đường Phan Đình 

Phùng, thành phố Hà Tĩnh. 

III. Thành phần dự họp: 

- Đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trươn̉g Ban Thươǹg trực Ban Chỉ 
đạo công tác biên giơí tin̉h (mời chủ tri)̀; 

- Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh thuộc các Sở, ban, ngành, 

địa phương: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 
trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh, UBND huyện Hương Sơn. 

Thông tin liên hệ: đ/c Lê Thị Hà, Phó Trưởng phòng Lãnh sự - Biên giới, 
số điện thoại: 0961833066.  

Kính mời các đại biểu tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở; 
- Lưu: VT, LSBG. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Hoài Nam 
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