
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:       /SNgV-LSBG 
V/v đề nghị cho ý kiến đối với dự 

thảo Văn bản    n    

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Tĩnh,  ngày        tháng  9  năm 2022 

 

     

  Kính gửi:  

             - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

                      - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

    - Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

   
     

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ xây dựng Dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản  ý các đoàn khách nước 

ngoài đến thăm và  àm việc trên địa bàn tỉnh. Sở Ngoại vụ đ  c  Văn bản số 

    SNgV- SB  ngà            gửi các c  quan, đ n vị  iên quan cho ý kiến 

đối với dự thảo  Trên c  sở ý kiến của các c  quan, đ n vị  iên quan, Sở Ngoại 

vụ đ  t ng h p, sửa đ i, b  sung, hoàn thiện  ại Dự thảo  

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đ i, b  sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng   năm     , Sở Ngoại vụ đề nghị các c  quan, đ n vị có tên trên 

nghiên cứu, cho ý kiến góp ý    n    đối với Dự thảo. 

Văn bản g p ý đề nghị gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 09/9      để t ng 

h p, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh theo đ ng tiến độ.  

Thông tin liên hệ: Ông Đặng Thanh Nga, Phòng Lãnh sự - Biên giới, Sở 

Ngoại vụ  Điện thoại: 0913725969; Email: thanhngadnht@gmail.com. 

 Rất mong nhận đư c sự quan tâm, phối h p của Quý c  quan    

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban  iám đốc Sở; 

-  ưu: VT,  SBG. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Hoài Nam 
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