
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 

 
Số:          /SNgV-LSBG 

V/v góp ý dự thảo Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp 

việc Ban Chỉ đạo hoạt động thương 

mại biên giới tỉnh Hà Tĩnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Công Thương 

  

 Ngày 24/7/2020, Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 1077/SCT-QLTM7 

của Sở Công Thương về việc đề nghị góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Hà 

Tĩnh. Sau khi nghiên cứu, Sở Ngoại vụ cơ bản nhất trí với thể thức, bố cục và nội 

dung của Dự thảo, tuy nhiên đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung sau:  

 Tại Điều 6. Trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, mục 7. Sở Ngoại 

vụ - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. Sở Ngoại vụ đề xuất sửa lại như sau: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu các hoạt động 

nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 

diện giữa Việt Nam và Lào nói chung và giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh có chung 

đường biên giới nói riêng. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh phối hợp với chính quyền hai tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn nước 

CHDCND Lào giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác biên giới và các vụ 

việc có yếu tố nước ngoài xảy ra trên khu vực biên giới. 

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện 

Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, tình hình và kết quả hợp tác giữa tỉnh Hà 

Tĩnh với địa phương các tỉnh nước CHDCND Lào.  

Sở Ngoại vụ trao đổi để Sở Công Thương biết, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, LSBG. 
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