
    ỦY BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số: 778/UBND-VHTT Cao Lộc, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

V/v triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 

trú của người nước ngoại tại Việt Nam 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 575/STTTT-TTBCXB ngày 06/4/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoại tại Việt Nam; UBND huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:  

 1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, 

đảng viên và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Luật Xuất cảnh, nhập 

cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

 2. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành; đồng thời xây dựng các tình huống, sự việc cụ thể trong 

quá trình áp dụng Luật để tuyên truyền cho người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực 

hiện. 

 Các văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ 

(Mục Văn bản chỉ đạo điều hành)./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, V     - Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Hoàng Quy 
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