
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SNgV-LSBG 
V/v đề nghị báo cáo phục vụ Đoàn giám 

sát Ủy ban Đối ngoại Quốc hội  

 

  Hà Tĩnh, ngày       tháng 9  năm  2022    

 

                              Kính gửi:  

 

Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, 

Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi 

trường; Tư pháp; Khoa học & Công nghệ;  

Công an tỉnh.  
 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 4920/UBND-NC3 ngày 05/9/2022 về việc giao Sở 

Ngoại vụ chủ trì tham mưu các nội dung làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban 

Đối ngoại Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người Việt 

Nam ở nước ngoài. Để kịp thời chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ kính đề nghị các Sở, ngành trên theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình tổ chức 

thực hiện chính sách pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung quốc tịch, bảo hộ công dân, cư trú, đi 

lại, lao động, đầu tư, kinh doanh, sở hữu nhà ở, đất ở tại Việt Nam, văn hóa, 

khoa học công nghệ… Báo cáo đề nghị đánh giá kết quả triển khai, thuận lợi, 

khó khăn và những nguyên nhân trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, 

trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và kiến nghị các giải pháp nhằm góp 

phần hoàn hiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách trong công tác người Việt 

Nam ở nước ngoài.  

 Báo cáo đề nghị gửi về Sở Ngoại vụ trước 15h30’ ngày 07/9/2022. Thông 

tin liên hệ đồng chí 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 văn bản liên 

quan và Đề cương đề nghị báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội)./.  

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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