B Ngoi giao cho bit, sau thi gian thc hin Ngh nh 145/2013/N-CP, bên cnh nhng kt qu t c cng ã bc l
mt s hn ch nh: Ngh nh cha có s phân bit rõ ràng gia nghi l dành cho danh ngha chuyn thm cp nhà
nc và thm chính thc (i vi các oàn Nguyên th quc gia); cha có quy nh v các nghi l i ngoi c bit nh huy
ng qun chúng ón sân bay, ti l ón chính thc, mi các Trng các c quan ngoi giao tham d l ón chính thc,
chiêu ãi cp nhà nc/chiêu ãi chính thc…
Trong bi cnh công cuc hi nhp quc t nc ta ngày càng sâu rng, các hot ng i ngoi ca t nc ngày càng a
dng, vic xây dng và ban hành mt vn bn quy phm pháp lut mi quy nh v nghi l i ngoi nhà nc là mt yêu
cu cp thit.
Các ni dung mi ca d tho Ngh nh
D tho b sung quy nh v nguyên tc và mc ài th cho các oàn khách nc ngoài thm Vit Nam (iu 23).
Theo ó, vic ài th cho các oàn khách nc ngoài thm Vit Nam c thc hin theo quy nh ca Vit Nam và trên
c s có i có li.
C th, ài th phòng : a) ài th cho Nguyên th Quc gia và Phu nhân/Phu quân thm cp nhà nc, thm
chính thc cùng 09 oàn viên chính thc ti mt khách sn 5 sao trong thi gian ti a 05 ngày 04 êm (trong
ó có 3 êm Hà Ni);
b) ài th cho Ngi ng u Chính ph và Phu nhân/Phu quân, Ngi ng u Ngh vin và Phu nhân/Phu quân
thm chính thc cùng 5 oàn viên chính thc ti mt khách sn 5 sao trong thi gian ti a 05 ngày 04 êm
(trong ó có 03 êm ti Hà Ni);
c) ài th cho Phó Nguyên th Quc gia và Phu nhân/Phu quân; cp phó ca Ngi ng u Chính ph và Phu
nhân/ Phu quân, cp Phó ca Ngi ng u Ngh vin và Phu nhân/Phu quân, B trng Ngoi giao và Phu
nhân/ Phu quân thm chính thc và 02 oàn viên trong thi gian ti a 03 ngày 02 êm.
e) ài th cho B trng và cp tng ng/ Trng các c quan ca Ngh vin thm chính thc thc hin theo án ón tip c
duyt.
ài th xe cho các oàn theo nguyên tc sau: a) Xe nghi l nhà nc cho Nguyên th Quc gia và Phu nhân/
Phu quân; Ngi ng u Chính ph và Phu nhân/ Phu quân trong các hot ng ti Hà Ni và Thành ph H Chí
Minh; Xe 04 ch các ti a phng khác; b) Xe 04 ch cho Ngi ng u Ngh vin; c) Xe 04 ch cho Phó Nguyên
th Quc gia, cp Phó ca Ngi ng u Chính ph, cp Phó ca Ngi ng u Ngh vin; B trng B Ngoi giao…
ng thi, d tho cng b sung quy nh v th, in mng, in chia bun, thm hi ca Lãnh o cp cao (iu 30) nh sau: B
Ngoi giao ch trì kin ngh và d tho th, in mng, in chia bun, thm hi ca Tng Bí th, Ch tch nc, Th tng
Chính ph, Ch tch Quc hi.
Ban i ngoi Trung ng ch trì, phi hp vi B Ngoi giao kin ngh, trình Tng Bí th duyt in mng, thm hi ca Tng
Bí th gi Nguyên th mt s nc, ngi ng u mt s ng c bit quan trng.
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