ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VÂN HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2450/UBND-VP

Vân Hồ, ngày 21 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vv tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng
hòa Dân chủ nhân dân Lào
mở lại các cửa khẩu

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Đồn Biên phòng Chiềng Sơn;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Căn cứ Công văn số 1508/UBND-NC ngày 13/9/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc nước CHDCND Lào mở cửa lại đối với tất cả các cửa khẩu chính và
phục vụ xuất nhập cảnh;
Thực hiện Công văn số 554/SNV-NV&BG ngày 20/9/2022 của Sở Ngoại
vụ tỉnh Sơn La về việc tỉnh Hủa Phăn mở lại các hoạt động bình thường đối với
tất cả các cửa khẩu biên giới giáp với tỉnh Sơn La.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, như sau:
1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện tuyên truyền trên cổng thông tin
điện tử của huyện, các phương tiện thông tin đại chúng, về nội dung: “Tỉnh Hủa
Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào mở cửa trở lại tất cả các cửa khẩu
chính và cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn để phục vụ xuất cảnh, nhập
cảnh, giao thương kể từ ngày 19/9/2022”.
2. Đề nghị Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tổ chức triển khai, phối hợp thực
hiện các biện pháp quản lý Nhà nước theo chuyên ngành, kiểm tra, kiểm soát,
tuyệt đối không để xảy ra vấn đề xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trái phép.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã
triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND và UBND;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa;
- Lưu: VT, 35b.
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