
SỞ NGOẠI VỤ LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐOÀN KIỂM TRA  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /SNgV-ĐKTr Lạng Sơn, ngày     tháng  9 năm 2022 
V/v Đề nghị báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện quy định pháp luật về công tác 

đối ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ.  

 

 

Kính gửi: UBND huyện Lộc Bình 

 

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-SNgV, ngày 29/8/2022 của Giám đốc Sở 

Ngoại vụ, về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác đối 

ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ tại UBND huyện Lộc Bình;  

Để phục vụ công tác chuẩn bị tiến hành kiểm tra theo kế hoạch của Sở 

Ngoại vụ đề ra, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 72/QĐ-SNgV, ngày 29/8/2022 

của Giám đốc Sở Ngoại vụ, về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật 

về công tác đối ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ tại UBND huyện Lộc Bình (sau 

đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 72/QĐ-SNgV), trân trọng đề nghị  

UBND huyện Lộc Bình báo cáo tình hình, kết quả quán triệt, triển khai thực hiện 

các quy định pháp luật về công tác đối ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ, các 

nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác đối ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ 

trên địa bàn huyện trong thời kỳ từ 01/01/2021 đến 30/6/2022 (theo Đề cương báo 

cáo gửi kèm). 

Báo cáo bằng văn bản xin gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 28/9/2022, theo 

địa chỉ: số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn.  

Đầu mối thông tin liên hệ của Đoàn: Bà Đoàn Thị Hằng, Chánh Thanh tra 

Sở Ngoại vụ, số điện thoại: 0205 3896889; Di động: 0983636372. 

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 72/QĐ-SNgV trân trọng đề nghị và rất 

mong UBND huyện Lộc Bình quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra 

hoàn thành nhiệm vụ./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TTra (H). 

 TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN  

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

Hà Lê Hữu 
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