
  

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:         /SNgV-LSBG 
V/v cho ý kiến dự thảo Kế 

hoạch triển khai Nghị quyết số 

169/NQ-CP ngày 31/12/2021 

của Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh,  ngày      tháng 01 năm 2022 

                 Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; 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; Công Thương; Tư pháp; Nội vụ; 

Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Báo Hà Tĩnh và 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

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

 
                       

Thực hiện Văn bản số 88/UBND-NC2 ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về 

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

tham mưu xây dựng văn bản theo Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 

của Chính phủ, Sở Ngoại vụ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết 

169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-

KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai 

đoạn 2021 - 2026. 

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

vụ đề nghị các sở, ngành, địa phương cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch trên; văn 

bản góp ý đề nghị gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 20/01/2022. 

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: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, LSBG. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Ngô Thị Hoài Nam 
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