
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:        /SNgV-LSHTQT 
 

V/v đề nghị phối hợp tiếp tục đăng 

tải thông tin về đầu mối liên lạc, 

ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ người 

nước ngoài của Sở Ngoại vụ.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày          tháng 9 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo,Văn phòng UBND tỉnh; 

- Hiệp Hội các doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;  

- Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn;            

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 205/VP-KGVX ngày 09/9/2021 và Công văn số 

223/VP-KGVX ngày 27/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thiết lập đầu 

mối liên lạc và thực hiện chủ trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với người 

nước ngoài đang cư trú tại địa bàn tỉnh. 

Nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh, yêu cầu của người nước ngoài 

đang cư trú tại địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp 

tục đăng tải thông tin về đầu mối liên lạc, ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ người nước 

ngoài của Sở Ngoại vụ trên cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử, các 

phương tiện thông tin đại chúng và gửi thông tin cho các doanh nghiệp có người 

lao động nước ngoài. Thông tin được đăng tải bằng 03 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng 

Trung Quốc và tiếng Anh. Chi tiết thông tin về đầu mối liên lạc, ứng trực của Sở 

Ngoại vụ xin gửi kèm theo Công văn này. 

 Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực 

hiện./. 

(Gửi kèm theo thông tin về đầu mối liên lạc, ứng trực của Sở Ngoại vụ) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế, Công an tỉnh (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Thị Vân Thùy  
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