
                                                            

Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh. 

 

              Thực hiện nội dung Công văn số 1987/UBND-NC ngày 06/5/2022 của 

UBND tỉnh V/v đón tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát song phương cấp chuyên 

viên biên giới Việt Nam – Lào; Trên cơ sở đề nghị của đoàn chuyên viên biên giới 

trung ương Lào và BCĐ công tác biên giới Lào – Việt Nam tỉnh Savannakhet V/v 

hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn di chuyển qua CKQT Lao Bảo để phối hợp tham gia 

khảo sát tình trạng sạt lở các mốc quốc giới 606(1), 607(1), 585.  

 Trên tinh thần mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 

diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào; Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị BCH Bộ đội 

Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng và Chi cục Hải 

quan CKQT Lao Bảo phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn công tác 

của Lào di chuyển qua lại CKQT Lao Bảo. 

 * Thời gian: Dự kiến từ ngày 09/5 - 12/5/2022 (Sở Ngoại vụ, BCH BĐBP 

tỉnh sẽ hướng dẫn, tham gia cùng đoàn trong suốt chương trình hoạt động của 

đoàn tại Việt Nam). 

 * Thành phần: Xin gửi đính kèm danh sách người, phương tiện. 
 

 Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Đồn BP CKQT Lao Bảo; 

- Chi cục Hải quan CKQT Lao Bảo; 

- Lưu: VT, LSVK, QLBGT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Khánh Phôi 
  

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NGOẠI VỤ 
 
 

 

Số:           /SNgV-QLBG 
 

V/v tạo điều kiện cho người, phương 

tiện đoàn công tác tỉnh biên giới 

Trung ương Lào và tỉnh Savannakhet 

di chuyển qua CKQT Lao Bảo 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày          tháng 5 năm 2022 
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