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KẾ HOẠCH 

 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại 

giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước 

Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Văn bản số 884/BNG-ĐNA-m
1
 

ngày 08/4/2022 của Bộ Ngoại giao về việc triển khai Đề án kỷ niệm 60 năm 

Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước 

Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại 

giao Việt Nam - Campuchia, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển 

khai Đề án  “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” với các nội dung 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc 

biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tạo dấu ấn đặc biệt trong quan hệ hai 

nước, giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào góp phần củng cố và phát triển hơn 

nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân của tỉnh Hà 

Tĩnh về ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng việc thiết lập quan hệ ngoại giao và ký 

Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác giữa Việt Nam - Lào, kết quả hợp tác và mối quan 

hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào. Giáo 

dục cho thế hệ trẻ hai bên nhận thức sâu sắc về việc giữ gìn và vun đắp quan hệ 

Việt Nam - Lào. 

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đoàn thể, địa phương 

và các tầng lớp nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào. 

- Các hoạt động chào mừng tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, thống 

nhất, tạo tính lan tỏa trên tinh thần tiết kiệm nhưng đảm bảo hiệu quả, trang 

trọng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo công tác 

phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. 

2. Thời gian tổ chức: các hoạt động được tiến hành trong năm 2022. 
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Trao đổi đoàn cấp cao 

Về phía Hà Tĩnh  

- Tổ chức Đoàn đại biểu cấp cao đi chúc mừng các tỉnh Bolykhămxay, 

Khăm muộn, Savannakhet và Thủ đô Viêng Chăn nhân dịp Tết cổ truyền các bộ 

tộc Lào; tổ chức lễ khởi công dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nỏng 

Bốc, tỉnh Khăm Muộn” tại tỉnh Khăm Muộn, Lào
1
 và dự án “Công trình Bệnh 

xá Quân - Dân y kết hợp” tại tỉnh Bolykhămxay, Lào. 

- Tổ chức Đoàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sang tỉnh Bolykhămxay, Thủ đô 

Viêng Chăn dự Lễ tưởng niệm, bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sỹ chuyên gia 

quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào về nước 

(dự kiến tháng 5/2022). 

- Tổ chức Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm và làm việc với lãnh đạo Ủy 

ban chính quyền các tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn, Savannakhet và Thủ đô 

Viêng Chăn tăng cường hợp tác kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng (dự kiến 

tháng 6/2022). 

- Tổ chức Đoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị 

và Hợp tác Việt Nam - Lào do phía Lào tổ chức (dự kiến tháng 8/2022). 

- Tổ chức Đoàn đại biểu cấp cao sang dự Hội nghị cấp cao song phương 

Hà Tĩnh - Bolykhămxay, Hà Tĩnh - Khăm Muộn để đánh giá kết quả hợp tác 

năm 2022 và phương hướng hợp tác năm 2023 (dự kiến tháng 12/2022). 

Về phía Lào 

- Đón Đoàn lãnh đạo của tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn sang chúc tết 

cổ truyền Việt Nam tại Hà Tĩnh
2
. 

- Đón Đoàn lãnh đạo của tỉnh Bolykhămxay, Thủ đô Viêng Chăn sang 

thăm, làm việc nhân dịp tiễn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia 

Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào về nước (dự kiến tháng 5). 

- Đón Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn, 

Savanakhet, Thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự 

quán Lào tại Đà Nẵng, các bộ, ngành, địa phương và các tỉnh khác của Lào sang 

tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào 

và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào do tỉnh Hà 

Tĩnh tổ chức (dự kiến vào tháng 7/2022). 

2. Trao đổi đoàn giữa các sở, ban, ngành, đơn vị; các huyện, thị, 

thành phố của tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh bạn Lào 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các 

trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các huyện có chung 

                                                 
1
 Đã được tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 25/3/2022 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh. 

2
 Đã được tổ chức thực hiện vào tháng 02 năm 2022 nhân dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam 
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đường biên giới với các huyện của Lào phối hợp với các đối tác của Lào tổ chức 

các chuyến thăm, làm việc; tham dự các hội nghị, giao ban, các hoạt động hữu 

nghị, ký kết quan hệ hợp tác. 

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

3.1. Trao đổi điện mừng 

- Lãnh đạo tỉnh gửi điện mừng và điện hoa chúc mừng Đại sứ quán Lào 

tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và lãnh đạo chính quyền các 

tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn, Savannakhet, Thủ đô Viêng Chăn và một số 

tỉnh khác của Lào có mối quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Hà Tĩnh. 

- Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các 

đơn vị, tổ chức có quan hệ hợp tác với các đơn vị, các địa phương của Lào tổ 

chức đoàn sang chúc mừng hoặc gửi điện mừng tới các đối tác của Bạn. 

3.2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam 

- Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào tại 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến vào tháng 7/2022 (ban hành Kế hoạch 

cụ thể riêng). 

- Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Lào, gặp gỡ các 

nhân chứng và đại diện thế hệ trẻ (dự kiến tổ chức gắn kết với Lễ kỷ niệm trong 

tháng 7/2022). 

3.3. Tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa, văn nghệ, thể thao; quan 

hệ hữu nghị 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giao lưu gặp gỡ các Lưu học sinh Lào 

đang học tập tại các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; tăng cường 

thiết lập quan hệ hợp tác giữa các huyện, giữa các đồn Biên phòng, thôn bản, 

các lực lượng bảo vệ biên giới. 

- Tổ chức các Đoàn y, bác sỹ sang khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí 

cho người dân khu vực biên giới tỉnh Bolykhămxay và Khăm Muộn. Duy trì 

hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên cho nhân dân tại bản Thoọng Pẹ, 

huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay. 

- Tăng cường tuần tra chung trên bộ với song phương trên tuyến biên giới 

đất liền với các tỉnh bạn Lào. Phối hợp khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 

hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào về nước. 

- Tổ chức Tết cổ truyền Lào cho Lưu học sinh Lào đang học tập tại Hà 

Tĩnh
3
. 

- Tổ chức “Tuần lễ Văn hóa Việt Nam - Lào” tại Trường Cao đẳng Y tế 

Hà Tĩnh. 

                                                 
3
 Đã tổ chức vào tháng 4 năm 2022 
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3.4. Tổ chức ký kết, triển khai các chương trình hợp tác 

- Tổ chức ký kết hợp tác giữa huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bolykhămxay và 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (dự kiến tháng 6/2022). 

- Tổ chức ký Bản ghi nhớ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bolykhămxay (dự kiến tháng 7/2022). 

- Tổ chức ký kết Bản ghi nhớ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, 

huyện, thị, thành phố, Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh có mối quan 

hệ hợp tác với các đối tác của tỉnh bạn Lào. 

- Tổ chức triển khai giảng dạy tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Hà Tĩnh (dự kiến từ tháng 7/2022 - tháng 9/2022). 

- Tổ chức giao ban và trao đổi quản lý giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu 

quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nậm Phào, Lào; Bộ 

đội Biên phòng tỉnh với lực lượng có liên quan của Lào. 

- Cử cán bộ, giáo viên sang tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm cho 

đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục và giáo viên các cấp của tỉnh 

Bolykhămxay và tỉnh Khăm Muộn. 

 - Tổ chức triển khai xây dựng Công trình Bệnh xá Quân - Dân y kết hợp tại 

thị xã Pạc Xăn, tỉnh Bolykhămxay do tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ. 

3.5. Các hoạt động tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại 

- Tăng cường hợp tác doanh nghiệp và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 

tỉnh Hà Tĩnh. Cử các Đoàn doanh nghiệp của tỉnh tham dự Hội chợ triển lãm 

hàng hóa, hội thảo, diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch do các tỉnh của 

Lào tổ chức trong khuôn khổ hoạt động “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam năm 2022”. 

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp hai Bên đầu tư sản xuất kinh 

doanh, các doanh nghiệp Hà Tĩnh đang hoạt động tại Lào tổ chức các hoạt động 

tình nghĩa như: Trao học bổng, trao tặng trang thiết bị dạy học, các công trình an 

sinh xã hội cho nhân dân Lào… 

- Tham dự các hội nghị, hội thảo, các diễn đàn quốc tế nhằm tăng cường 

hợp tác kinh tế, thương mại do Trung ương tổ chức. 

- Tổ chức Lễ khởi công dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện 

Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn” do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ 

Lào
4
. 

3.6. Các hoạt động giáo dục tuyên truyền, báo chí 

- Tổ chức và tham dự cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt 

Nam - Lào, Lào - Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; cuộc thi 

tìm hiểu quan hệ Việt Nam – Lào cho thanh thiếu nhi hai nước do Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. 

                                                 
4
 Đã tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 25/3/2022 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh 



5 

 

- Tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh. 

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng giữa hai nước, giữa tỉnh Hà Tĩnh 

và các tỉnh bạn của Lào; đăng các bài viết, các phóng sự, mở chuyên mục, 

chuyên đề, chuyên trang trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và 

Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ; đưa tin về các hoạt động kỷ niệm, giao lưu 

văn hóa, nghệ thuật; sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh, ngợi ca 

mốc quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh bạn Lào. 

- Phối hợp tổ chức Cầu phát thanh, Truyền hình đặc biệt với tên gọi “Nhịp 

cầu hữu nghị Việt Nam - Lào“ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (nếu tổ chức tại 

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo Kế hoạch của Trung ương); chiếu 02 bộ phim 

“Chủ tịch Cay - xỏn Phôm - vi - hản với Việt Nam“ và “Chủ tịch Xu-pha-ni-

vông với Việt Nam“.   

3.7. Trao tặng khen thưởng 

Trao tặng và tiếp nhận các hình thức khen thưởng đối với các đồng chí 

lãnh đạo tỉnh, các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, địa phương liên quan của 

tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolykhămxay, tỉnh Khăm Muộn, tỉnh Savannakhet, nước 

CHDCND Lào có thành tích xuất sắc trong hợp tác, thúc đẩy quan hệ song 

phương giữa tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh của Lào. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

liên quan tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam”; tăng cường chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí, truyền 

thông đẩy mạnh tuyên truyền liên quan đến các sự kiện trên. 

2. Sở Ngoại vụ 

- Chủ trì tham mưu kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 

60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký 

Hiệp ước hữu nghị hợp tác. 

- Chủ trì làm đầu mối và tham mưu nội dung, thành phần, chuẩn bị các 

điều kiện cho các đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh đi thăm, làm việc, chúc Tết cổ 

truyền, dự Lễ kỷ niệm và đón các đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh của Lào đến Hà 

Tĩnh; tham mưu nội dung và các điều kiện để Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh 

tham dự Hội đàm cấp cao thường niên với các tỉnh bạn Lào. 

- Chủ trì tham mưu các điện chúc mừng, điện hoa chúc mừng nhân các 

ngày lễ trọng đại phía Bạn và nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ 

ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác để gửi 

các tỉnh Bạn, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà 

Nẵng. 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị kết nối và tham mưu quy trình thực hiện, 

hướng dẫn: ký kết hợp tác giữa huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bolykhămxay và huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; ký Bản ghi nhớ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

Bolykhămxay và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. 
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- Chủ trì, phối hợp tổ chức lớp tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh theo kế hoạch đã phê duyệt. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện Kế 

hoạch và tổng hợp kết quả tham mưu đề xuất khen thưởng những tập thể, cá 

nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ khởi công dự án “xây dựng hệ 

thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn” tại tỉnh Khăm Muộn, 

Lào. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: xây dựng Kế hoạch tuyên truyền  

quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - 

Lào, truyền thống đặc biệt giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh bạn Lào. 

4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên 

quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao với các tỉnh của nước bạn Lào. 

5. Sở Công Thương: chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, 

ngành, địa phương liên quan trong việc vận động các doanh nghiệp của tỉnh 

đang hoạt động tại Lào có các hoạt động tình nghĩa đối với Nhân dân các bộ tộc 

Lào; tham mưu UBND tỉnh về việc cử các doanh nghiệp tham dự các Hội chợ 

triển lãm hàng hóa do phía Lào tổ chức; nghiên cứu tổ chức Hội chợ quốc tế để 

mời bạn Lào tham gia. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 

quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” trong học sinh, sinh viên. 

Tuyên truyền, giáo dục trong học sinh, sinh viên về quan hệ Việt - Lào. 

7. Sở Y tế: Tổ chức Đoàn sang khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí 

cho người dân hai tỉnh giáp biên. Tham mưu đảm bảo công tác phòng chống 

dịch Covid-19 cho các hoạt động kỷ niệm tổ chức tại Hà Tĩnh, các đoàn cấp cao 

của tỉnh sang Lào và ngược lại. 

8. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, đơn vị, tham mưu 

UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 

“Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”. 

9. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: xây dựng các 

phóng sự, mở chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang về mối quan hệ hữu nghị 

đặc biệt giữa Hà Tĩnh với các tỉnh bạn Lào trong thời gian qua; có chương trình 

đặc biệt chào mừng trước mỗi ngày lễ kỷ niệm; đưa tin về các hoạt động kỷ 

niệm, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao của tỉnh... 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên 

quan tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt - Lào, gặp gỡ các 

nhân chứng và đại diện thế hệ trẻ tại trường quay của Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh; phối hợp tổ chức Cầu Phát thanh, Truyền hình đặc biệt với tên gọi 

“Nhịp cầu hữu nghị Việt - Lào” tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (nếu Trung ương 
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tổ chức tại Hà Tĩnh); chiếu 02 bộ phim “Chủ tịch Cay - xỏn Phôm - vi - hản với 

Việt Nam“ và “Chủ tịch Xu-pha-ni-vông với Việt Nam“.   

10. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ 

tham mưu các hình thức khen thưởng, tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân 

của tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh Lào có thành tích xuất sắc trong quan hệ hai nước. 

Chủ trì tiếp nhận khen thưởng của bạn Lào tặng tập thể, cá nhân tỉnh Hà Tĩnh. 

11. Công an tỉnh: chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt 

động kỷ niệm tổ chức tại Hà Tĩnh; triển khai công tác đảm bảo an ninh các Đoàn 

lãnh đạo tỉnh sang thăm các tỉnh bạn Lào và ngược lại. 

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

của tỉnh Hà Tĩnh và của bạn Lào triển khai xây dựng dự án “Công trình Bệnh  

xá Quân - dân y kết hợp tại thị xã Pạc Xăn, tỉnh Bolykhămxay”; Tổ chức lớp tập 

huấn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhămxay. 

13. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: tổ chức các hoạt động giao ban 

định kỳ, đột xuất để trao đổi thông tin tình hình có liên quan trên khu vực biên 

giới. Triển khai các hoạt động xây dựng nhà hữu nghị, giao lưu, thăm hỏi đối 

với lực lượng có liên quan của phía bạn Lào. 

14. Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các huyện 

đoàn dọc biên giới, các Đồn Biên phòng, Trạm y tế dân quân y kết hợp, đoàn 

thanh niên các đơn vị trực thuộc có cơ sở sản xuất tại Lào tổ chức các hoạt động 

giao lưu văn hóa, thể dục - thể thao với thanh niên nước bạn Lào; tổ chức đoàn 

sang khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên 

giới. 

15. Cục Hải quan: tổ chức các hoạt động giao ban định kỳ, đột xuất để 

trao đổi thông tin về thủ tục thông quan hàng hóa qua cửa khẩu. Triển khai các 

hoạt động hợp tác hữu nghị, giao lưu, thăm hỏi và học tập kinh nghiệm trong 

nghiệp vụ quản lý. 

16. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: chủ trì chuẩn bị nội dung và các điều 

kiện để ký Bản ghi nhớ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bolykhămxay và Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. 

17. Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ: chủ trì chuẩn bị nội dung và các 

điều kiện để ký kết hợp tác với huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bolykhămxay, nước 

CHDCND Lào. 

18. Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường Cao đẳng: Y tế, Kỹ thuật 

Việt Đức, Nguyễn Du: tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giao lưu văn nghệ, thể 

thao giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên Lào đang học tập tại Trường; tổ chức 

Tết cổ truyền Lào cho Lưu học sinh Lào đang học tập tại Hà Tĩnh; tổ chức Tuần 

Văn hóa Việt Nam - Lào tại Trường Cao đẳng Y tế; tổ chức thi hùng biện tiếng 

Việt cho các Lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh. 

19. Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học 
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nghệ thuật về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 

diện giữa hai nước và giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh nước bạn Lào.  

20. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị, chính 

trị - xã hội, tổ chức xã hội theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức các hoạt 

động theo kế hoạch. 

21. UBND các huyện, thị xã, thành phố nhất là các huyện có biên giới 

với Lào tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác với các huyện biên giới tỉnh 

bạn và các huyện, thị xã đã ký kết hợp tác. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trên cơ 

sở chức năng nhiệm vụ và phân công trên chủ động xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao./. 

(Kèm theo các nhiệm vụ trọng tâm) 

Nơi nhận: 

- Bộ Ngoại giao; 

- Ban Đối ngoại Trung ương; 

- Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN; 

- Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Lào; 

- TTr Tỉnh ủy, TT HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành liên quan; 

- Các trường: Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng  

Nguyễn Du, Cao đẳng Y, Cao đẳng nghề Việt-Đức; 

- Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC1. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

    Võ Trọng Hải 
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN “NĂM ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO 2022” 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày        tháng   năm 2022 của UBND tỉnh) 
 

TT Nội dung công việc/nhiệm vụ 

Dự kiến thời 

gian thực 

hiện 

Cơ quan chủ trì 

tham mưu 

 

Dự kiến thành phần 

1.  

Tổ chức đoàn đại biểu sang chúc mừng các 

tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn, 

Savannakhet nhân dịp Tết cổ truyền của Lào 

Tháng 4 Sở Ngoại vụ 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy 

- 01 đại diện lãnh đạo UBND tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các sở, 

ngành liên quan 

2.  

Tổ chức Lễ Khởi công dự án “Xây dựng hệ 

thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc, tỉnh 

Khăm Muộn” 

Tháng 4 Sở Ngoại vụ 

- Lãnh đạo Chính phủ; một số bộ, ngành liên 

quan Việt Nam và Lào; 

- Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muộn; 

- Ban quản lý Dự án và các sở, ngành liên quan 

3.  

Tổ chức Tết cổ truyền Lào (Bunpimay) cho 

các lưu học sinh của Lào đang học tập và 

sinh sống tại Hà Tĩnh  

Tháng 4 

Trường Đại học Hà 

Tĩnh và các 

Trường Cao đẳng 

 

- Đại diện lãnh đạo tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo: Sở Ngoại vụ, một số sở, 

ngành liên quan 

- Lưu học sinh Lào và sinh viên Việt Nam 

4.  

Đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Bolykhămxay, 

Thủ đô Viêng Chăn sang thăm, làm việc, 

tiễn đưa hài cốt quân tình nguyện và chuyên 

gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước 

Tháng 5 Sở Ngoại vụ 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh  

- Đại diện lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, 

ngành, huyện liên quan 

5.  

Tổ chức đoàn đại biểu cấp cao sang thăm và 

làm việc với Ủy ban chính quyền các tỉnh 

Bolykhămxay, Khăm Muộn, Thủ đô Viêng 

Chăn để tăng cường hợp tác kinh tế xã hội, 

an ninh quốc phòng 

Tháng 6 Sở Ngoại vụ 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng 

UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên 

quan 

6.  

Tổ chức ký kết hợp tác giữa huyện Thà Phà 

Bạt, tỉnh Bolykhămxay và huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tháng 6 
UBND huyện Đức 

Thọ 

- Đại diện lãnh đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo các 

sở, ngành, đơn vị có liên quan 

- Đại diện Ban Thường vụ huyện ủy huyện Đức 

Thọ, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ 
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TT Nội dung công việc/nhiệm vụ 

Dự kiến thời 

gian thực 

hiện 

Cơ quan chủ trì 

tham mưu 

 

Dự kiến thành phần 

7.  

Ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và Hội Liên hiệp phụ 

nữ tỉnh Bolykhămxay 

Tháng 7 
Hội Liên hiệp phụ 

nữ  

Đại diện lãnh đạo Hội và đại diện lãnh đạo các 

đơn vị liên quan 

8.  

Tổ chức Lễ kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu 

nghị Việt Nam - Lào 2022” (Truyền hình 

trực tiếp) 

Tháng 7 Sở Ngoại vụ 

- Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự 

quán Lào tại Đà Nẵng; 

- Bộ Ngoại giao Việt Nam; Ban Đối ngoại 

Trung ương; 

 - Ủy ban chính quyền các tỉnh Bolykhăm xay, 

Khăm Muộn, Savannakhet, Thủ đô Viêng 

Chăn... 

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, 

lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, các 

huyện, thị xã, thành phố liên quan 

9.  

Đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh 

Bolykhămxay, Khăm Muộn, Thủ đô Viêng 

Chăn và các bộ, ngành, các tỉnh khác sang 

tham dự Lễ kỷ niệm do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức 

Tháng 7 Sở Ngoại vụ 

 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực 

HĐND, UBND tỉnh 

- Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên quan 

10.  
Tổ chức giảng dạy tiếng Lào cho cán bộ, 

công chức, viên chức trong toàn tỉnh 
Tháng 7 Sở Ngoại vụ 

Trung tâm Dịch thuật dịch vụ đối ngoại và các 

đơn vị có liên quan 

11.  

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền quan hệ 

hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác 

giữa Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Hà Tĩnh với 

các tỉnh bạn Lào 

Tháng 7 đến 

tháng 9 

Sở Thông tin 

Truyền thông 
Các sở, ngành liên quan 

12.  

Xây dựng các phóng sự, mở chuyên mục, 

chuyên đề, chuyên trang về mối quan hệ 

hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, giữa tỉnh 

Hà Tĩnh với các tỉnh bạn Lào. 

Chiếu 02 bộ phim “Chủ tịch Cay - xỏn 

Quý III 

Báo Hà Tĩnh, 

Đài Phát thanh 

&Truyền hình tỉnh 

 

Các sở, ngành liên quan 
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TT Nội dung công việc/nhiệm vụ 

Dự kiến thời 

gian thực 

hiện 

Cơ quan chủ trì 

tham mưu 

 

Dự kiến thành phần 

Phôm - vi - hản với Việt Nam“ và “Chủ tịch 

Xu-pha-ni-vông với Việt Nam“.   

13.  
Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật 

Việt - Lào, gặp gỡ nhân chứng và đại diện 

thế hệ trẻ 

Quý III 
Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Các sở, ngành có liên quan 

14.  
Tổ chức đoàn đại biểu sang dự Lễ kỷ niệm 

do phía Lào tổ chức 

Dự kiến 

T8/2022 

(Phụ thuộc 

thời gian bạn 

mời) 

Sở Ngoại vụ 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy hoặc Thường 

trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh 

- Đại diện các sở, ngành liên quan 

 

15.  
Tổ chức lớp tập huấn cán bộ cho Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Bolykhămxay  
Quý III 

Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh 

Lực lượng quân sự tỉnh Bolykhămxay 

16.  

Tổ chức đoàn y, bác sỹ sang khám, tư vấn, 

cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu 

vực biên giới tỉnh Bolykhămxay và Khăm 

Muộn. 

Năm 2022 

Sở Y tế, Tỉnh đoàn, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 

các sở, ngành, địa phương liên quan 

17.  
Triển khai xây dựng Công trình Bệnh xá 

Quân - dân y kết hợp tại thị xã Pạc Xăn, tỉnh 

Bolykhămxay. 

Năm 2022 
Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh 

Các lực lượng có liên quan của phía bạn Lào 

18.  

Tổ chức đoàn đại biểu tỉnh tham dự hội nghị 

cấp cao song phương Hà Tĩnh - 

Bolykhămxay, Hà Tĩnh - Khăm Muộn tại 

nước bạn Lào 

Dự kiến 

T12/2022 

(Phụ thuộc 

thời gian bạn 

mời) 

Sở Ngoại vụ 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

- 01 đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan 

 

 

19.  

Tổ chức đoàn hoặc gửi điện mừng, điện hoa 

chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, 

Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và lãnh 

đạo chính quyền các tỉnh Bolykhămxay, 

Năm 2022 Sở Ngoại vụ 

 

 

- Đại diện lãnh đạo tỉnh 
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TT Nội dung công việc/nhiệm vụ 

Dự kiến thời 

gian thực 

hiện 

Cơ quan chủ trì 

tham mưu 

 

Dự kiến thành phần 

Khăm Muộn, Savannakhet, Thủ đô Viêng 

Chăn nhân các ngày kỷ niệm trọng đại của 

hai nước 

20.  
Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ 

đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” 

do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động 

Năm 2022 

Đề nghị Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy chỉ 

đạo; 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo, Tỉnh đoàn 

   

Các sở, ngành, địa phương; các trường học 

21.  
Cử các doanh nghiệp của tỉnh tham dự các 

Hội chợ triển lãm hàng hóa do phía Lào tổ 

chức 

Năm 2022 

(Phụ thuộc 

thời gian bạn 

mời) 

Sở Công Thương 

- Các doanh nghiệp của tỉnh 

- Các sở, ngành liên quan 

22.  

Tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ, hội nghị 

giao ban giữa các ngành của tỉnh Hà Tĩnh: 

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Hải 

quan, các huyện với các ngành, các  huyện 

biên giới và các huyện có liên quan của phía 

bạn Lào 

Năm 2022 

Công an tỉnh, Bộ 

chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh, Cục Hải 

quan, UBND thành 

phố, các huyện 

biên giới 

Các ngành: Công an, Quân sự, Hải quan và các 

huyện biên giới, các huyện có liên quan của 

phía Lào 

23.  

Chỉ đạo các huyện đoàn dọc biên giới, Đoàn 

thanh niên các đơn vị trực thuộc có cơ sở 

sản xuất tại Lào tổ chức các hoạt động giao 

lưu văn hóa, thể dục thể thao với thanh niên 

nước Bạn; tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, 

chăn nuôi giúp Bạn 

Năm 2022 Tỉnh đoàn 

 

 

Các tổ chức cơ sở đoàn của phía Bạn 

24.  
Tổ chức Tọa đàm và giao lưu văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao giữa sinh viên Việt 
Năm 2022 

Đại học Hà Tĩnh, 

Cao đẳng văn hóa 

 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan 
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TT Nội dung công việc/nhiệm vụ 

Dự kiến thời 

gian thực 

hiện 

Cơ quan chủ trì 

tham mưu 

 

Dự kiến thành phần 

Nam với sinh viên Lào  thể thao và du lịch 

Nguyễn Du, Cao 

đẳng Y, Cao đẳng 

kỹ thuật Việt-Đức 

- Lưu học sinh Lào, đại diện sinh viên Việt Nam 

25.  
Tổ chức thi hùng biện tiếng Việt cho các 

Lưu học sinh Lào học tập tại Hà Tĩnh 
Năm 2022 

Trường Đại học Hà 

Tĩnh 

Các Lưu học sinh Lào đang học tập tại các 

Trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

26.  Tổ chức “Tuần Văn hóa Việt Nam - Lào” Năm 2022 
Trường Cao đẳng 

Y tế 

 

27.  

Tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá 

các tác phẩm về mối quan hệ hữu nghị đặc 

biệt giữa hai nước và giữa tỉnh Hà Tĩnh với 

các tỉnh của Lào 

Năm 2022 

Hội Liên hiệp Văn 

học Nghệ thuật 

tỉnh 

 

Các sở, ngành liên quan 

 

 

 

 

 


