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             Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng 

       

 Sở Ngoại vụ nhận được văn bản ngày 22/11/2021 của Văn phòng tổ chức 

Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) thông báo về chuyến thăm của đoàn nhà 

tài trợ từ tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại huyện Hải Lăng ngày 26/11/2021 (văn 

bản gửi kèm). Tuy nhiên, thời gian đoàn đến thăm có sự thay đổi từ 13h30 đến 

16h00 ngày 25/11/2021. Trước đó, vào lúc 17h00 ngày 24/11/2021, đoàn có 

chuyến làm việc với UBND tỉnh về dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai 

đoạn 1-1500MW. 

Để đảm bảo chương trình làm việc của đoàn đạt hiệu quả, Sở Ngoại vụ đề 

nghị quý Ủy ban chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn 

trong thời gian hoạt động tại địa phương. Đồng thời, Sở Ngoại vụ đề nghị tổ chức 

WVI hướng dẫn đoàn thực hiện nghiêm chỉ đạo tại công văn 2360/CV-BCĐPCD 

ngày 17/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng 

Trị về hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới (đính kèm). 

 Các thông tin liên quan, vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng 

Chương trình vùng huyện Hải Lăng, số điện thoại: 0914034827.  

 Rất mong nhận được sự phối hợp công tác của quý Ủy ban./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP WVI tại Việt Nam; 

- Công an tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, LSVK, HTQT.N 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quang 
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