
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Số:          /UBND-TCTM 
V/v tiếp xã giao đoàn công tác  

Cal-Nev-Ari, Hoa Kỳ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2022 

 

 

       Kính gửi:  

 - Sở Ngoại vụ; 

 - UBND huyện Cam Lộ; 

                                 - Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh. 
  

 

Theo đề nghị của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh tại 

Tờ trình số 18/TTr-XTĐT ngày 21/01/2022 về việc làm việc với đoàn công tác 

Cal-nev-ari, Hoa Kỳ, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tiếp xã giao đoàn vào lúc 8h30 ngày 

29/01/2022 (Thứ Bảy) tại Phòng Hữu nghị - trụ sở UBND tỉnh. Thành phần cùng 

tham dự gồm đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, UBND 

huyện Cam Lộ. Mời phóng viên Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh và Website tỉnh dự đưa tin.  

2. Giao Sở Ngoại vụ chuẩn bị công tác lễ tân ngoại giao và 01 quà lưu niệm 

tặng đoàn. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp 

với Sở Ngoại vụ và UBND huyện Cam Lộ chuẩn bị nội dung làm việc.   

3. Giao UBND huyện Cam Lộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đón đoàn, hướng dẫn đoàn đi khảo sát thực 

địa tại huyện Cam Lộ; báo cáo kết quả đến UBND tỉnh./.  
 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- CT, PCT Hoàng Nam; 

- CVP, PVP Lê Hữu Phước; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Báo Quảng Trị; 

- Website tỉnh;  

- QTTV, LT VP; 

- CVTHH (xếp lịch); 

- Lưu: VT, TCTM.  

   TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

     

 

 

           

                                                                                       Hoàng Nam 
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