
 

 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

Số:          /SNgV-QLBG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

V/v nghiên cứu, đề xuất thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ  

 

 

 

 

Kính gửi:  Công an tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 148/VP-KT ngày 19/8/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh; Công văn số 3428/CAT-CSKT ngày 24/8/2022 của Công an tỉnh về việc 

nghiên cứu, đề xuất thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 

Văn Thành tại Công văn số 2750/VPCP-KTTH ngày 12/8/2022, 

Sau khi nghiên cứu kiến nghị của Bộ Công an tại “Báo cáo số 1226/BC-

BCA-B05 ngày 28/7/2022 về hoạt động lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có 

xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, kiến nghị đối với Việt Nam”, Sở 

Ngoại vụ xin đề xuất nội dung khuyến nghị đối với các thương nhân, doanh 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Đề nghị các thương nhân, doanh nghiệp trong tỉnh cần chủ động nắm 

bắt thông tin về đối tác của mình trước khi ký kết hợp đồng mua bán/xuất nhập 

khẩu hàng hóa; đồng thời chủ động liên hệ với các cơ quan thương vụ Việt Nam 

ở nước ngoài hoặc qua Sở Công Thương hoặc Sở Ngoại vụ để đề nghị giúp đỡ 

kiểm tra, xác minh đối tác nước ngoài có đảm bảo độ tin cậy hay không (nếu cần 

thiết). Về lâu dài mỗi doanh nghiệp cần chú trọng tuyển dụng, đào tạo đội ngũ 

nhân viên giao dịch quốc tế có trình độ ngoại ngữ, kiến thức ngoại thương đáp 

ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

2. Trong trường hợp bị lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế, bị tai nạn, 

bắt giữ ở nước ngoài, ... có nhu cầu hỗ trợ, bảo hộ công dân hoặc pháp nhân Việt 

Nam ở ngoài, doanh nghiệp có thể liên hệ theo các hình thức sau: 

- Liên hệ với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam theo số điện thoại  

trực công tác bảo hộ công dân (trực 24/24 giờ, 7 ngày trong tuần và 365 ngày 

trong năm): (0084) 981.84.84.84. Địa chỉ hòm thư: baohocongdan@gmail.com 

- Liên hệ với các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài theo đường link 

Danh bạ điện thoại bảo hộ công dân Việt Nam dưới đây: 

https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%B

Ft/DispForm.aspx?List=dc7c7d75%2D6a32%2D4215%2Dafeb%2D47d4bee

70eee&ID=439  

mailto:baohocongdan@gmail.com
https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75%2D6a32%2D4215%2Dafeb%2D47d4bee70eee&ID=439
https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75%2D6a32%2D4215%2Dafeb%2D47d4bee70eee&ID=439
https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75%2D6a32%2D4215%2Dafeb%2D47d4bee70eee&ID=439
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- Liên hệ với Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn:  

Địa chỉ: Số 10 Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn;  

Điện thoại: (0084) 205 3718605; (0084) 205 3 719886; (0084) 985.038.268 

(Ngoài giờ hành chính).  

Sở Ngoại vụ trân trọng trao đổi./.  

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở Công Thương; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công an tỉnh (Phòng CSKT); 

- Văn phòng; LSHTQT; QLBG; 

- Lưu: VT (MT). 

 
 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Lê Hữu 
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