
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ  NGOẠI VỤ 
 

Số:        /NV-BGBĐ&PCPNN 

V/v thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, 

ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư  

Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh 

đạo của Ðảng, nâng cao hiệu quả đối 

ngoại nhân dân trong tình hình mới. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng 12 năm 2022 

  Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 5343/VP-

KTĐN ngày 06/12/2022 về việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của 

Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, nâng cao hiệu quả 

đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; trong đó, giao Sở Ngoại vụ chủ trì cùng Liên 

hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, các Sở, ngành, đơn vị liên quan 

nghiên cứu, quán triệt Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức 

hữu nghị Việt Nam gắn với việc triển khai Chương trình hành động số 08/Ctr-UBND 

ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Kế hoạch số 167-KH/TU 

ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-

CT/TW; Sở Ngoại vụ trân trọng trao đổi với Quý cơ quan như sau: 

Sở Ngoại vụ đăng tải toàn văn Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban 

Bí thư Trung ương Ðảng, Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 26/7/2022 của Ban Thường 

vụ Thành ủy và Chương trình hành động số 08/Ctr-UBND ngày 25/10/2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố trên Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ. Trân trọng đề nghị 

các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương tải tài liệu nghiên cứu, quán triệt 

các nội dung theo yêu cầu và triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

Mã quét QR 

 

Đường dẫn tài liệu: 

http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Detail.aspx?Organization=

SNV&MenuID=19667&ContentID=233980 

 

Nơi nhận:                                                                               
- UBND TP (để b/cáo); 

- Như kính gửi; 

- LHCTCHN TP (để p/hợp); 

- GĐ, PGĐ Sở N.T.Hiếu; 

- Lưu: VT. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hiếu 
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