
  UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:        /SNgV-LSHTQT 
V/v đề nghị tham gia ý kiến về 
việc giới thiệu thông tin trên 
Đặc san của Báo Thế giới và 

Việt Nam.  
 

 
Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  
 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh tại Công văn số 3210/VP-KGVX ngày 19/7/2022 của Văn 
phòng UBND tỉnh, trong đó giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan xem xét đề xuất của Báo Thế giới và Việt Nam tại Công văn số 335/CV-

TG&VN ngày 8/7/2022 về việc mời tham gia Đặc san 55 năm quan hệ ngoại giao 
Việt Nam – Campuchia (1967-2022), Sở Ngoại vụ xin trao đổi thông tin và đề nghị 

các cơ quan phối hợp như sau:  

Báo Thế giới và Việt Nam đề nghị và gợi ý đề cương bài viết của tỉnh gồm 
các nội dung: Giới thiệu ngắn gọn về tỉnh, tiềm năng thế mạnh trên các lĩnh vực,  

quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với các tổ chức, địa phương của Campuchia 

trong thời gian qua và giải pháp thúc đẩy quan hệ hơn nữa; tiềm năng thế mạnh trên 

các lĩnh vực; các dự án, chủ trương, chính sách khuyến khích hợp tác đầu tư, 
thương mại, du lịch của địa phương. 

Về quan hệ đối ngoại, hiện tại tỉnh Lạng Sơn chưa có quan hệ, hoạt động 

hợp tác cụ thể với cơ quan, tổ chức, địa phương nào của Campuchia. 
Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị các cơ quan phối hợp xem xét, cho ý kiến về 

nhu cầu giới thiệu thông tin của tỉnh trên Đặc san 55 năm quan hệ ngoại giao Việt 

Nam – Campuchia như đề xuất của Báo Thế giới và Việt Nam. Trong trường hợp 
đề xuất UBND tỉnh gửi bài viết, đề nghị các cơ quan đề xuất chủ đề, nội dung, hoặc 

lĩnh vực cần giới thiệu thông tin để Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Ý 
kiến của các các cơ quan xin gửi cho Sở Ngoại vụ trước 10h00  ngày 27/7/2022./.  

 (Gửi kèm Công văn số 3210/VP-KGVX của Văn phòng UBND tỉnh, Công 
văn số 335/CV-TGVN của Báo Thế giới và Việt Nam) 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- P.LSHTQT; 
- TTTT&DVĐN;  
- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy   
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