UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NGOẠI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 140 /SNgV-QLBG
V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch
năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào
2022.

Kính gửi:

Quảng Trị, ngày 25 tháng 02 năm 2022

- Các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2022 là năm diễn ra những sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa Việt
Nam – Lào: chào mừng kỷ niệm chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và
hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).
Thực hiện nội dung Thỏa thuận hợp tác cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị và hai
tỉnh Savannakhet, Salavan/Lào giai đoạn 2020 - 2022 đã được ký kết năm 2019;
Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v
ban hành Kế hoạch hợp tác với hai tỉnh Savannakhet, Salavan/Lào giai đoạn 2020 2022; và Thông báo của Tỉnh ủy số 171-TB/TU ngày 13/10/2021; số 196-TB/TU
ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy về kết quả Hội đàm cấp cao đánh giá giữa kỳ Thỏa
thuận cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Salavan, Savannakhet/Lào. Sở Ngoại
vụ dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt
Nam - Lào 2022" tại tỉnh Quảng Trị. (dự thảo đính kèm)
Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức
năng, nhiệm vụ được giao tham gia ý kiến vào Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ
niệm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022". Văn bản góp ý gửi về Sở
Ngoại vụ trước ngày 10/3/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; Bản mền xin vui
lòng gửi qua địa chỉ Email: nguyenvanbien@quangtri.gov.vn hoặc
bienqtdofa@gmail.com.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên:
- Ban tuyên giáo TU (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLBG.
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