
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-PVHTT 

V/v đăng tải thông tin về đầu mối 

liên lạc, ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ 

người nước ngoài của Sở Ngoại vụ 

Bắc Sơn, ngày       tháng 10 năm 2021 

  

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 635/SNV-LSHTQT của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

về việc đề nghị phối hợp tiếp tục đăng tải thông tin về đầu mối liên lạc, ứng trực 

24/24 giờ hỗ trợ người nước ngoài của Sở Ngoại vụ. Uỷ ban nhân dân huyện Bắc 

Sơn đề nghị:  

 1. Phòng Văn hoá và Thông tin đăng tải các thông tin về đầu mối liên lạc, 

ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ người nước ngoài của Sở Ngoại vụ trên Trang thông tin 

điện tử huyện. 

 2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông tuyên truyền các thông tin 

về đầu mối liên lạc, ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ người nước ngoài của Sở Ngoại vụ 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, fanpage do đơn vị quản lý. 

 3. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng quản lý thông tin đến các doanh 

nghiệp có người lao động nước ngoài về đầu mối liên lạc, ứng trực 24/24 giờ hỗ 

trợ người nước ngoài của Sở Ngoại vụ. 

 4. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đăng tải các thông tin về đầu mối liên 

lạc, ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ người nước ngoài của Sở Ngoại vụ trên Trang thông 

tin điện tử của địa phương, tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở và gửi thông 

tin cho các doanh nghiệp có người lao động nước ngoài trên địa bàn quản lý (nếu 

có). 

(Thông tin bằng 03 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh),  
về đầu mối liên lạc, ứng trực của Sở Ngoại vụ được gửi kèm Văn bản này trên hệ 
thống VNPT-iOffice) 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Ngoại vụ (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Dương Thị Thép 
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