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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm 

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

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn 

Thưởng và đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh 

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. Tỉnh Hà 

Tĩnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam 

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

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử và mối quan hệ hữu nghị vĩ 

đại, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong thời kỳ đấu tranh dành 

độc lập và trong công cuộc xây dựng, phát triển Đất nước; góp phần thúc đẩy và 

làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện 

giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào nói riêng. 

2. Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan 

trọng và ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao, 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.  

3. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tạo 

sức lan tỏa sâu rộng trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả, trang trọng, thiết 

thực, thắm tình hữu nghị, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong 

điều kiện bình thường mới. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức Lễ Kỷ niệm, Lễ trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá 

nhân của tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh của nước bạn Lào có thành tích xuất sắc 

trong gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung, 

tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh của nước bạn Lào nói riêng. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2022 

(Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh). 

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. 

Thành phần: Khoảng 600 đại biểu, cụ thể: 

- Khách Quốc tế: Đại diện lãnh đạo Đảng, Uỷ ban Chính quyền tỉnh, Hội 

hữu nghị Lào - Việt Nam các tỉnh: Bolykhămxay, Khăm Muộn, Savannakhet và 

DỰ THẢO  
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thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Đại sứ quán Lào tại 

Việt Nam; Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. 

- Khách Trung ương: Đại diện lãnh đạo: Ban Đối ngoại Trung ương 

Đảng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào, Liên hiệp các tổ chức 

hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; các đơn vị của 

Bộ Ngoại giao gồm: Văn phòng, Cục Ngoại vụ, Vụ Đông Nam Á - Nam Á - 

Nam Thái Bình Dương. 

- Khách trong tỉnh:  

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu 

quốc hội tỉnh; 

+ Các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh qua các thời kỳ; 

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 

+ Đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân; cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam 

tại Lào; 

+ Đại diện lãnh đạo: Các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn 

phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân, các 

ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các Đồn Biên 

phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Hà Tĩnh; Liên hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh và các chi hội thành viên 

trong tỉnh, các Hội hữu nghị của tỉnh; Ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên 

gia Quân sự Việt Nam giúp Lào tại Hà Tĩnh; 

+ Bí Thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

+ Đại diện lãnh đạo các trường: Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, 

Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức, Cao đẳng Nguyễn Du; 

+ Đại diện một số doanh nghiệp đang hoạt động, đầu tư, sản xuất, kinh 

doanh tại Lào; 

+  Đại diện thế hệ trẻ, lực lượng vũ trang, sinh viên Lào và sinh viên Việt 

Nam (số lượng: 300 người); 

+ Đại diện văn phòng, phóng viên các báo Trung ương thường trú trên địa 

bàn tỉnh. Lãnh đạo và một số phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh. 

2. Các hoạt động khác 

2.1. Tổ chức Tiệc chiêu đãi tại Khách sạn Đại Bàng, số 268 đường Trần 

Phú, thành phố Hà Tĩnh vào tối ngày 29/8/2022. (Có giấy mời riêng). 
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2.2. Chương trình Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Lào, gặp gỡ các nhân 

chứng và đại diện thế hệ trẻ (phát sóng trực tiếp). 

Địa điểm: Trường quay Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

Thời gian: Tối ngày 29/8/2022. 

Thành phần dự giao lưu: 01 đồng chí cựu chuyên gia quân tình nguyện 

Việt Nam tại Lào, 01 đại diện thế hệ trẻ, 01 sinh viên Lào đang học tập tại Hà 

Tĩnh và đại diện 01 kiều bào Lào tại Hà Tĩnh. 

Thành phần đại biểu và thời gian cụ thể: Có giấy mời riêng. 

2.3. Trưng bày một số hình ảnh về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào, 

giữa Hà Tĩnh với các địa phương Lào. 

Trước, trong Lễ Kỷ niệm bố trí một số hình ảnh về mối quan hệ hợp tác 

Việt Nam - Lào, Hà Tĩnh với các địa phương Lào đặt phía ngoài sảnh Trung tâm 

Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.  

Thời gian: từ ngày 29 - 30/8/2022. 

2.4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh 

- Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng. 

Trước, trong và sau Lễ kỷ niệm treo quốc kỳ Việt Nam và Lào, các biển 

Pano, cờ phướn, băng rôn, biển led tuyên truyền trên trục đường quốc lộ 1A, 

quốc lộ 8 và đường Phan Đình Phùng, tại khách sạn Đại Bàng, số 268 đường 

Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh với các nội dung: “Việt Nam - Lào: Quan hệ hữu 

nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện!”,“Quan hệ Việt Nam - Lào mãi 

mãi xanh tươi, đời đời bền vững!”, “Nhiệt liệt chào mừng Năm Đoàn kết Hữu 

nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!”, “Việt Nam - Lào: Hợp tác toàn 

diện, hướng tới tương lai!”, “Việt Nam - Lào: Sát cánh, kề vai cùng nhau phát 
triển!” (bằng tiếng Việt và tiếng Lào). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Thành lập Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ 

ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. 

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Xem xét, quyết định kinh phí và các điều kiện đảm bảo phục vụ tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, Sở 

Ngoại vụ duyệt Chương trình văn nghệ phục vụ Lễ Kỷ niệm, bài phát biểu của 

cựu chuyên gia và đại diện thế hệ trẻ tại Lễ Kỷ niệm; kịch bản Giao lưu văn hóa, 

văn nghệ Việt - Lào, gặp gỡ các nhân chứng và đại diện thế hệ trẻ tối ngày 

29/8/2022.  

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh; phối hợp, định 

hướng các cơ quan báo chí truyền thông trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh 
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tăng cường tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt 

Nam - Lào và các hoạt động của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động của Lễ Kỷ niệm. 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền trực quan trên toàn tỉnh, nhất là tại trung 

tâm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Hương Sơn và các khu vực: 

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đèo Ngang, Cầu Bến Thủy (thực hiện từ ngày 
24/8/2022-05/9/2022). 

3. Sở Ngoại vụ 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm, 

Giấy mời, Chương trình Lễ kỷ niệm; nội dung bài khai mạc, bế mạc và diễn văn 

Lễ Kỷ niệm của lãnh đạo tỉnh. 

 - Liên hệ với các tỉnh của Lào và Trung ương, tổng hợp danh sách và 

tham mưu Kế hoạch của tỉnh đón tiếp các Đoàn về dự Lễ Kỷ niệm.  

 - Biên dịch các loại tài liệu và bố trí phiên dịch song ngữ (tiếng Việt và 

tiếng Lào) phục vụ Lễ kỷ niệm, Chương trình giao lưu và các hoạt động khác. 

 - Bố trí ăn, nghỉ, tiệc chiêu đãi tối ngày 29/8/2022 và công tác lễ tân phục 

vụ các đoàn khách quốc tế, Trung ương trong thời gian các Đoàn ở Hà Tĩnh.  

 - Tham mưu sơ đồ chỗ ngồi cho đại biểu tham dự: Lễ Kỷ niệm, Chương 

trình giao lưu nghệ thuật Việt - Lào, gặp gỡ các nhân chứng và đại diện thế hệ 

trẻ và tiệc chiêu đãi; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh bố trí, sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu dự Lễ 

Kỷ niệm.  

 - Chủ trì tham mưu công tác lễ tân, quà tặng cho khách quốc tế và các 

điều kiện đảm bảo phục vụ các hoạt động Lễ Kỷ niệm.  

 - Chủ trì, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch của các sở, ban, 

ngành, đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định 

cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị. 

 - Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: hướng dẫn số lượng, đối 

tượng, điều kiện, tiêu chuẩn để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

cho các tập thể, cá nhân các tỉnh bạn Lào có nhiều đóng góp trong mối quan hệ 

Việt Nam - Lào nói chung và Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào nói riêng; xét chọn 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết 

hữu nghị Việt Nam - Lào đề nghị các tỉnh bạn Lào khen thưởng; tiếp nhận hiện 

vật khen thưởng của tỉnh bạn để phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao 

tặng cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh.  

4. Văn phòng Tỉnh uỷ 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát các hoạt 

động để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực 

hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. 

- Thẩm định nội dung Giấy mời, bài khai mạc và diễn văn Lễ Kỷ niệm 

của lãnh đạo tỉnh. 

- Chuẩn bị quà tặng cho các đại biểu khách Trung ương và khách trong 

tỉnh tham dự Lễ Kỷ niệm. 
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- Phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội - Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí việc đưa, đón các đại biểu nguyên 

là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh qua các thời kỳ trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh về dự Lễ Kỷ niệm; duyệt sơ đồ chỗ ngồi cho đại biểu tham dự: Lễ 

Kỷ niệm, chương trình văn hóa, văn nghệ Việt - Lào, gặp gỡ các nhân chứng và 

đại diện thế hệ trẻ và tiệc chiêu đãi. 

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ rà soát các hoạt động để 

tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện; soát xét sơ đồ chỗ 

ngồi cho đại biểu tham dự: Lễ Kỷ niệm, chương trình văn hóa, văn nghệ Việt 

Nam - Lào, gặp gỡ các nhân chứng và đại diện thế hệ trẻ và tiệc chiêu đãi. 

- Đưa, đón các đại biểu nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh dự Lễ Kỷ niệm. 

- Thẩm định nội dung bài khai mạc, bế mạc và diễn văn Lễ Kỷ niệm của 

lãnh đạo tỉnh. 

 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chuẩn bị Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ Kỷ niệm (thời gian 

không quá 30 phút) và một số tiết mục văn nghệ phục vụ Chương trình giao lưu 

tối 29/8/2022 tại Trường quay Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (các tiết mục 

văn nghệ thể hiện sâu sắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào).  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; thống nhất nội 

dung với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn treo cờ, khẩu hiệu, pano áp phích 

tuyên truyền tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Hương 

Sơn và các khu vực: Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đèo Ngang, Cầu Bến Thủy 

(thực hiện từ ngày 24/8/2022-05/9/2022). 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ thiết kế hội trường, maket tại Lễ Kỷ 

niệm, băng rôn trước sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; chủ trì, chỉ đạo 

Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp 

Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị chuyên môn tổ chức trưng bày các hình 

ảnh về quan hệ Việt Nam - Lào, Hà Tĩnh với các địa phương Lào đặt phía ngoài 

sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. 

- Nội dung Maket tại Lễ Kỷ niệm “Lễ 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)” bằng 

Tiếng Việt và Tiếng Lào. 

- Nội dung băng rôn: “Chào mừng các đại biểu về dự Lễ 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)” bằng Tiếng Việt và Tiếng Lào, treo tại sảnh các khách sạn có đại 

biểu nước bạn lưu trú, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và trục đường Phan 

Đình Phùng, Quốc lộ 1A, thành phố Hà Tĩnh. 
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- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh treo Quốc kỳ Việt Nam và 

Lào quanh khuôn viên của Trung tâm; phối hợp với Sở Ngoại vụ, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan chuẩn bị hội trường, âm 

thanh, ánh sáng, hoa tươi, nước uống cho đại biểu về dự Lễ Kỷ niệm vào sáng 

ngày 30/8/2022. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng 

dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ Kỷ niệm.  

- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị 

xã và hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập 

quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt 

Nam - Lào.  

- Tin mời đại diện các Báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh dự và đưa 

tin về Lễ Kỷ niệm và các hoạt động có liên quan.  

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chọn, mời và đưa, đón 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 01 Anh hùng Lực 

lượng Vũ trang, 01 Anh hùng lao động (lưu ý chọn các đồng chí có mối quan hệ, 

hoạt động với nước bạn Lào) về dự Lễ Kỷ niệm. 

9. Sở Y tế 

Chủ trì kiểm tra, đảm bảo công tác phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại các khách sạn có đại biểu ăn, nghỉ; cử cán bộ y tế thường trực tại 

địa điểm tổ chức Lễ Kỷ niệm để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và xử lý 

các trường hợp bất thường về y tế (nếu có).” 

10. Sở Tài chính 

Trên cơ sở dự toán do Sở Ngoại vụ tổng hợp, tham mưu kinh phí thực 

hiện Kế hoạch theo chế độ quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. 

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Xây dựng phóng sự về quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh 

nước bạn Lào thời gian qua, phát sóng trước ngày 30/8/2022 và tại Lễ Kỷ niệm; 

tăng thời lượng mở chuyên trang, chuyên mục về tình đoàn kết hữu nghị Việt - 

Lào trước, trong và sau Lễ Kỷ niệm. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, 

Trường Đại học Hà Tĩnh và các Trường Cao đẳng, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh 

tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Lào, gặp gỡ các nhân 

chứng và đại diện thế hệ trẻ tại Trường quay Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

vào tối 29/8/2022 (phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh). 

- Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng Chương trình 

phát sóng trực tiếp Lễ Kỷ niệm vào sáng ngày 30/8/2022; làm việc với Đài 

truyền hình Việt Nam để phát sóng toàn quốc. 
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- Thông báo rộng rãi thời gian phát sóng và thời gian tổ chức Lễ Kỷ niệm, 

Chương trình giao lưu trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để Nhân dân biết 

và theo dõi. 

12. Báo Hà Tĩnh 

- Xuất bản số báo đặc biệt về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, giữa tỉnh 

Hà Tĩnh với các tỉnh của nước bạn Lào phục vụ tại Lễ Kỷ niệm ngày 30/8/2022; 

phối hợp với Sở Ngoại vụ về số lượng in để phát cho đại biểu và khách tham dự 

Lễ Kỷ niệm. 

- Mở chuyên mục hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ 

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

trong đợt tuyên truyền cao điểm từ đầu tháng 8 đến hết tháng 9; tiếp tục duy trì 

các tin, bài tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt 

Nam - Lào đến hết năm 2022. 

13. Trường Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 

- Mỗi trường chọn cử 30 sinh viên Việt Nam và 30 sinh viên Lào đang 

học tại trường tham dự Lễ Kỷ niệm sáng ngày 30/8/2022 và tham dự Chương 

trình giao lưu vào tối ngày 29/8/2022 tại Trường quay Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh; bố trí phương tiện đưa, đón các em đến các địa điểm tổ chức (Trang 

phục: nam áo sơ mi trắng, quần tối màu; nữ: trang phục truyền thống). 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch và các Trường Cao đẳng bố trí một số tiết mục văn nghệ của 

sinh viên Việt Nam và Lào tại Chương trình giao lưu tối 29/8/2022. 

14. Công an tỉnh 

- Bảo đảm công tác an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức và tại các 

khách sạn đón tiếp các đoàn về dự Lễ Kỷ niệm. 

- Bố trí xe cảnh sát dẫn đường đón và tiễn các đoàn khách quốc tế đến dự 

Lễ Kỷ niệm (có Kế hoạch riêng). 

- Cử 30 cán bộ, chiến sỹ tham dự Lễ Kỷ niệm vào sáng ngày 30/8/2022 

(mang trang phục ngành) 

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phân công sỹ quan điều hành lễ chào cờ (Lào 

và Việt Nam) tại Lễ Kỷ niệm.  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh: mỗi đơn vị cử 30 

cán bộ, chiến sỹ tham dự Lễ kỷ niệm vào sáng ngày 30/8/2022 (mang quân phục). 

- Treo khẩu hiệu bằng tiếng Việt và tiếng Lào, Quốc kỳ Việt Nam, Lào tại 

khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn của 

nước bạn Lào khi làm các thủ tục nhập, xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu 

Treo. 

 16. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ: hướng dẫn số lượng, đối tượng, điều 

kiện, tiêu chuẩn và tổng hợp, thẩm định tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Bằng khen cho các tập thể, cá nhân các tỉnh bạn Lào có nhiều đóng góp trong 

mối quan hệ Việt Nam - Lào nói chung và Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào nói 

riêng; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xét chọn các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào đề 

nghị các tỉnh bạn Lào khen thưởng; tiếp nhận hiện vật khen thưởng của tỉnh bạn 

để phối hợp Sở Ngoại vụ trao tặng cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Hà Tĩnh.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các tỉnh bạn Lào tham mưu tổ 

chức trao thưởng tại Lễ Kỷ niệm và công bố các quyết định khen thưởng. 

 

17.  Tỉnh đoàn Hà Tĩnh 

- Chọn cử 01 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại Lễ 

Kỷ niệm (bài phát biểu chuyển về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duyệt trước ngày 

24/8/2022); 01 cán bộ đoàn ưu tú là khách mời Chương trình giao lưu vào tối 

ngày 29/8/2022; 30 cán bộ, đoàn viên tham dự Lễ Kỷ niệm vào sáng ngày 

30/8/2022 và 10 cán bộ đoàn viên tham dự Chương trình giao lưu vào tối ngày 

29/8/2022 (Trang phục đoàn thanh niên).  

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan liên quan triển 

khai một số hoạt động thiết thực chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 

2022”, kịp thời tuyên truyền trước, trong và sau Lễ Kỷ niệm.  

 18. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh 

- Tổ chức treo Quốc kỳ Việt Nam, Quốc kỳ Lào, cờ phướn, khẩu hiệu, 

băng rôn, các biển pano áp phích chào mừng trên các trục đường chính của 

thành phố và chạy chữ biển led trên cổng ra vào thành phố Hà Tĩnh từ ngày 

24/8/2022 đến ngày 05/9/2022. 

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, hệ 

thống chiếu sáng, nhất là trên các trục, tuyến phố chính. Yêu cầu các cơ quan 

đơn vị đóng trên địa bàn thành phố treo khẩu hiệu với các nội dung: “Việt Nam - 

Lào: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện!”, “Quan hệ 

Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!”, “Nhiệt liệt chào mừng 

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

Lào: Hợp tác toàn diện, hướng tới tương lai!”, “Việt Nam - Lào: Sát cánh, kề 

vai cùng nhau phát triển!” (bằng tiếng Việt và tiếng Lào” trước sảnh cơ quan, 

đơn vị. 

 - Tổ chức đưa, đón các đồng chí nguyên là chuyên gia, quân tình nguyện 

Việt Nam tại Lào dự Chương trình giao lưu tối 29/8/2022 và dự Lễ kỷ niệm 

sáng 30/8/2022 (danh sách do Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Hà Tĩnh cung cấp). 

 - Chủ động bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý phù hợp với khả năng 

cân đối ngân sách để thực hiện Kế hoạch  

 19. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã 
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 - Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, treo Quốc kỳ Việt Nam và Lào, pano, áp 

phích, khẩu hiệu, băng rôn từ ngày 24/8/2022 - 05/9/2022 tại các trung tâm hành 

chính, trục giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 8A để tuyên truyền trước, 

trong, sau dịp kỷ niệm. 

 - Căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động như tọa đàm, gặp mặt, 

tặng quà thân nhân các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các 

chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. 

- Chủ động bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý phù hợp với khả năng 

cân đối ngân sách để thực hiện Kế hoạch  

20. Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Hà Tĩnh 

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền và cung cấp cho các đơn vị làm công tác tuyên truyền các tài liệu liên 

quan đến quan hệ hữu nghị Việt - Lào (nếu có yêu cầu). 

- Chọn và mời 20 đại biểu (gồm 10 đại biểu là đại diện Hội hữu nghị Việt 

- Lào, đại diện các Chi hội thành viên và 10 đại biểu là chuyên gia quân tình 

nguyện Việt Nam tại Lào) tham dự Lễ Kỷ niệm sáng ngày 30/8/2022 tại Trung 

tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và dự Chương trình giao lưu vào tối ngày 

29/8/2022 tại Trường quay Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ chọn mời 01 đồng chí chuyên gia 

quân tình nguyện Việt Nam tại Lào phát biểu tại Lễ Kỷ niệm (nội dung phát 

biểu chuyển về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duyệt trước ngày 24/8/2022) và 01 đồng 

chí là khách mời Chương trình giao lưu vào tối ngày 29/8/2022. 

 21. Công ty Điện lực Hà Tĩnh 

Đảm bảo hệ thống điện trên các tuyến, phục vụ các địa điểm: Cơ quan 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh và các Khách sạn có đại biểu về dự Lễ Kỷ niệm cư trú từ ngày 

29/8/2022 đến hết ngày 31/8/2022. 

22. Viễn thông Hà Tĩnh: đảm bảo kỹ thuật kết nối đường truyền trong 

buổi sáng ngày 30/8/2022 diễn ra Lễ Kỷ niệm. 

23. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị liên quan:  

Lập dự toán kinh phí cho các hoạt động liên quan, gửi Sở Ngoại vụ tổng 

hợp (trước ngày 15/8/2022). 

Đề nghị các tập thể, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc 

Kế hoạch này. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc báo 

cáo về UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Thường trực HĐND tỉnh, 

- UBND, UBMTTQ tỉnh, 

- Các đơn vị, cá nhân có liên quan theo KH, 

- Hội LHVHNT, 

- Lưu VPTU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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Trần Thế Dũng 

 


