UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NGOẠI VỤ
Số: 456 /SNgV-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 06 tháng 6 năm 2022

V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch
Tăng cường công tác ngoại giao kinh
tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 2025 trong bối cảnh thích ứng linh
hoạt với đại dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế thời gian tới trong bối cảnh
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19, góp phần
thúc đẩy hội nhập quốc tế về kinh tế, thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển
kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
5 năm 2021-2025 của tỉnh Quảng Trị, Sở Ngoại vụ đã dự thảo Kế hoạch Tăng
cường công tác ngoại giao kinh tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 trong bối
cảnh thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19 (đính kèm dự thảo Kế hoạch).
Để xây dựng Kế hoạch chất lượng, trọng tâm và có cơ sở tổng hợp, bổ
sung, hoàn thiện văn bản trước khi trình UBND tỉnh xem xét ban hành, Sở
Ngoại vụ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị căn cứ theo lĩnh vực quản lý
tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Kế hoạch.
Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Sở Ngoại vụ đồng thời file mềm gửi
qua email: duchanhdofa@gmail.com trước ngày 15/6/2022. Sau thời gian trên,
nếu địa phương, đơn vị nào chưa tham gia ý kiến thì xem như đồng ý với nội
dung dự thảo Kế hoạch.
Rất mong nhận được sự phối hợp công tác của Quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ sở;
- Lưu: VT, HTQT.H
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