
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:        /SNgV-HTQT 
V/v góp ý Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động 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 

 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh,  ngày         tháng  4  năm 2022 

Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

-  Các trường: Đại học Hà Tĩnh; Cao đẳng Y tế; Cao đẳng 

Kỹ thuật Việt Đức; Cao đẳng Nguyễn Du. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

72/UBND-NC3-m ngày 15/4/2022 về việc tham mưu triển khai Đề án tổ chức 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); 

Sở Ngoại vụ đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm ngày 

Ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác và hợp tác Việt Nam – Lào của tỉnh Hà Tĩnh.  

 Để tổng hợp, hoàn thiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế 

hoạch theo quy định, Sở Ngoại vụ kính xin ý kiến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

cho ý kiến góp ý về Dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Năm Đoàn kết Hữu nghị 

Việt Nam – Lào 2022”, đặc biệt đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ đơn vị dự kiến 

thực hiện (Gửi kèm Dự thảo Kế hoạch). 

Văn bản góp ý gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 29 tháng 4 năm 2022 

Địa chỉ: 13 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh.  

Điện thoại: 02393 890721 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, HTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
  Ngô Thị Hoài Nam 
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