
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

Số:        /SNgV-LSHTQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 

V/v tăng cường thông tin, kết 

nối, hỗ trợ tổ chức, doanh 

nghiệp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Sở Ngoại vụ. 

 

 

  

Kính gửi:  

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân 

trẻ, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh 

nhân Cựu chiến binh tỉnh; 

- Hiệp hội du lịch tỉnh; 

- Liên Hiệp các Hội khoa học kỹ thuật; 

- Hội Sản xuất và Chế biên &KD hồi; 

- Hội Sản xuất & kinh doanh Hồng không hạt; 

- Hiệp Hội Rượu Vùng cao Mẫu Sơn; 

- Hiệp hội kinh doanh hàng hóa quá cảnh Việt 

Nam - ASEAN tỉnh. 
 

 

 Nhằm tăng cường thông tin, kết nối, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ trân trọng trao đổi thông tin về các 

thủ tục hành chính và công tác hỗ trợ doanh nghiệp của Sở Ngoại vụ như sau: 

1. Sở Ngoại vụ có 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở đã được công bố tại Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. Đây là các thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế trên địa bàn tỉnh. Theo quy định, hội nghị, hội thảo quốc tế là hội nghị, 

hội thảo có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên 

lãnh thổ Việt Nam, hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc 

lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt 

Nam tổ chức có sự tham gia hoặc có nhận tài trợ của nước ngoài; hội nghị, hội 

thảo do các tổ chức nước ngoài tổ chức. 

04 thủ tục hành chính nêu trên (gửi kèm theo) được thực hiện tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả trực tiếp tại Sở Ngoại vụ (Địa chỉ: số 10, đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) và qua dịch vụ bưu chính công ích. Các 

quý liên hiệp, hiệp hội, hội và các doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế, hoặc cần hướng dẫn về thủ tục đề nghị liên hệ với đầu mối của Sở 

Ngoại vụ để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định. 

2. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận, chủ trì thẩm định hồ sơ 

tham mưu cho UBND tỉnh cho phép doanh nhân của doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh được sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo quy định tại Quyết định 
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452/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh (Quyết địnhgửi kèm theo). Thẻ 

đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm 

quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh 

nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực 

hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự 

các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh 

thổ thuộc APEC tham gia Chương trình. Người mang thẻ ABTC, khi nhập 

cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không 

cần phải có thị thực của các nước và vùng lãnh thổ đó (Hiện nay đã có 

19 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chương trình Thẻ Doanh nhân ABTC 

gồm: Úc, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, 

Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Nga, Mêxicô). 

Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC để 

thuận lợi hơn trong việc đi lại phục vụ kinh doanh và tìm kiếm, mở rộng thị 

trường trong khối APEC đề nghị liên hệ với Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn, hỗ 

trợ thực hiện theo quy định. 

3. Sở Ngoại vụ đang chủ động, tích cực kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của 

các cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao, mạng lưới cơ quan đại diện ở nước ngoài và 

các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh 

nắm bắt thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ kết nối, tìm kiếm cơ hội 

đầu tư kinh doanh, thâm nhập thị trường nước ngoài... Sở Ngoại vụ mong nhận 

được thông tin, nhu cầu từ các tổ chức, doanh nghiệp để kịp thời tư vấn, hỗ trợ 

kết nối, giới thiệu quảng bá theo nhu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp. 

Đầu mối liên hệ của Sở Ngoại vụ: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, 

Chuyên viên phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ, điện thoại: 02053 

719866/ 0915999136, email: hiensngvls@gmail.com. 

Sở Ngoại vụ trân trọng trao đổi, đề nghị các quý liên hiệp, hiệp hội, hội 

quan tâm, giúp thông tin tới các hội viên, doanh nghiệp và rất mong được phối 

hợp hiệu quả cùng các quý liên hiệp, hiệp hội, hội và các doanh nghiệp trong 

thời gian tới./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở; 

- P. LSHTQT, TTTTDVĐN, VP; 

- Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Vân Thùy 

 


		2021-05-25T17:37:44+0700


		2021-05-26T08:28:58+0700


		2021-05-26T08:28:58+0700


		2021-05-26T08:28:58+0700




