
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐAKRÔNG 

 
Số:          /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đakrông, ngày      tháng      năm 2022 
    

    

BÁO CÁO 

Tạm hoãn tổ chức đoàn công tác của huyện sang thăm, làm việc  

và chúc Tết tại các huyện Sa Muồi, Salavan, tỉnh Salavan, Lào 
 

Căn cứ Quyết định số 1737-QĐ/TU ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

của tỉnh Quảng Trị và Công văn số 420/SNgV-LSVK ngày 21/5/2020 của Sở 

Ngoại vụ về việc hướng dẫn một số nội dung mới trong việc tổ chức và quản lý 

các đoàn đi nước ngoài. 

Nhân dịp tết cổ truyền của nước bạn Lào, UBND huyện Đakrông dự kiến 

tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo huyện sang thăm, làm việc và chúc tết Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân huyện Sa Muồi và huyện Salavan, tỉnh Salavan, nước 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. UBND huyện đã ban hành các văn bản trình 

Ban Thường vụ Huyện ủy xin chủ trương, trình UBND tỉnh đăng ký đoàn ra 

năm 2022 và đã được các cấp thống nhất, phê duyệt. 

Tuy nhiên qua trao đổi, hiện nay các huyện bạn đang tăng cường cho công 

tác phòng chống dịch COVID-19, do đó UBND huyện tạm dừng việc tổ chức 

đoàn đi công tác tại các huyện nước bạn Lào. Trong thời gian tới, căn cứ điều 

kiện của 2 bên, UBND huyện sẽ đề xuất, xin chủ trương và đăng ký tổ chức 

đoàn công tác vào thời điểm thích hợp. 

UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy./ 
 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- BTV Huyện ủy; 

- Sở Ngoại vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Thái Ngọc Châu 
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