
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SDL-QLLH        Nghệ An, ngày        tháng 6 năm 2022 

Về việc phía Lào nhất trí mở lại cửa 

khẩu quốc tế phục vụ xuất nhập cảnh  

 

            Kính gửi:  Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

                                         lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

Thực hiện công văn số 4226/UBND-VX ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc phía Lào nhất trí mở lại cửa khẩu quốc tế phục vụ xuất nhập 

cảnh (Kèm theo công văn 4226/UBND-VX ngày 10/6/2022), Sở Du lịch thông báo 

đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế biết để triển khai thực 

hiện tốt các nội dung xuất nhập cảnh của Chính phủ Lào. 

Nhận được công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: VT, QLLH(Chung). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Lợi 
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