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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày        tháng  4  năm 2021 

 

             

        Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh 
  

Tiếp theo công hàm số EI.01.21/1/022 thông báo chuyến thăm và làm việc 

của Đại sứ Israel tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 26/4 - 28/4/2021, ngày 14/4/2021, 

Đại sứ quán Israel tại Việt Nam có công hàm số EI.01.21/1/027 gửi Sở Ngoại vụ 

và Công an tỉnh về việc đề nghị hỗ trợ 01 xe cảnh sát giao thông dẫn đường và 

tăng cường công tác an ninh trong suốt thời gian hoạt động của đoàn Đại sứ 

Israel tại Quảng Trị (xin đính kèm công hàm).  

Căn cứ điểm b, mục II, Thông tư số 05/2006/TT-BCA-C11 ngày 

09/5/2006 của Bộ Công an về việc Hướng dẫn thi hành Quyết định số 

14/2000/QĐ-TTg ngày 27/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định các đoàn 

trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn 

đường và khoản 1, điều 22, Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của 

Bộ Ngoại giao hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài 

thăm địa phương cũng như thông lệ đón và hướng dẫn các đoàn Đại sứ Hoa Kỳ, 

Đại sứ Trung Quốc…đều không bố trí xe cảnh sát dẫn đường mà chỉ có xe Sở 

Ngoại vụ hướng dẫn. Do vậy, Sở Ngoại vụ báo cáo và đề xuất UBND tỉnh 

không bố xe cảnh sát dẫn đường trong thời gian hoạt động của đoàn Đại sứ 

Israel tại Quảng Trị, giao Công an tỉnh đảm bảo an ninh cho Đoàn tại nơi lưu trú 

và các điểm đến. 

Trên cơ sở trao đổi, thống nhất lịch trình hoạt động với Đại sứ quán Israel 

tại Việt Nam, Sở Ngoại vụ kính trình UBND tỉnh dự thảo chương trình hoạt 

động của đoàn Đại sứ Israel thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 26/4 - 

28/4/2021 để UBND tỉnh xem xét, ban hành (đính kèm dự thảo chương trình). 

Kính trình./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, HTQT.H   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Triều Thương 
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