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 Hà Tĩnh,  ngày  03 tháng  3  năm 2022 

 

     

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 902/UBND-NC 

ngày 01/3/2022 về việc triển khai Công điện số 201/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; để kịp thời thực hiện công tác bảo hộ công dân Hà Tĩnh trước tình hình phức 

tạp tại U-crai-na, Sở Ngoại vụ đề nghị UBND các huyện, thành phố thị xã khẩn 

trương phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

- Rà soát lập danh sách số lượng công dân của địa phương đang sinh sống, 

học tập, làm việc tại U-crai-na theo biểu mẫu đính kèm. 

- Liên hệ các gia đình có người thân đang sinh sống, học tập, làm việc tại 

U-crai-na nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng được về Việt Nam của công dân để kịp 

thời thực hiện biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết. Thông báo cho công dân 

có nguyện vọng sơ tán hay về Việt Nam thì thực hiện đăng ký theo đường link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQqfqeq3QTxl8CKLqbAwkQnO

pHiRu8wj8hiN2lqhnqp4j-OA/viewform%20 

- Cử cán bộ làm đầu mối liên hệ phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện biện 

pháp bảo hộ công dân khi cần thiết. 

 Thông tin đề nghị gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 04/3/2022 để kịp thời 

tổng hợp, báo cáo Bộ Ngoại giao. 

Đầu mối liên hệ: Ông Đặng Thanh Nga, Phòng Lãnh sự - Biên giới. Điện 

thoại: 0913725969. Email: thanhngadnht@gmail.com. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, LSBG. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Hoài Nam 

  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQqfqeq3QTxl8CKLqbAwkQnOpHiRu8wj8hiN2lqhnqp4j-OA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQqfqeq3QTxl8CKLqbAwkQnOpHiRu8wj8hiN2lqhnqp4j-OA/viewform

