
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:                 /UBND-NC 
V/v triển khai Thông tư số 

02/2020/TT-BNG, ngày 

14/02/2020 của Bộ Ngoại giao  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đắk Lắk, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

      Kính gửi:   

    - Sở Ngoại vụ; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNG, ngày 14 tháng 02 năm 2020 của 

Bộ Ngoại giao về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự (Thông tư trên được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: http://www.daklak.gov.vn); 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 Sở Ngoại vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ 02/2020/TT-BNG, ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ Ngoại 

giao, theo chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện. 

 Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm TT&CB (để đăng tải); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (ĐH_05) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daklak.gov.vn/


  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-02-20T14:18:17+0700


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-20T14:38:20+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-20T14:38:29+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-20T14:47:43+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-20T14:48:01+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




