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

SỞ NGOẠI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SNgV-LSHTQT Lạng Sơn, ngày          tháng 7 năm 2022 

V/v đề xuất triển khai thực hiện Đề 

án kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập 

quan hệ Ngoại giao Việt Nam - 

Nhật Bản.  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 3002/VP-THNC ngày 05/7/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc tham mưu thực hiện Đề án kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

Việt Nam - Nhật Bản, trong đó giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án số 1801/ĐA-BNG-ĐBA-m 

ngày 29/6/2022 của Bộ Ngoại giao về Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

Việt Nam- Nhật Bản, Sở Ngoại vụ báo cáo UBND tỉnh như sau: 

Năm 2023 là năm Việt Nam - Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao và các hoạt động tại Đề án kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam 

- Nhật Bản sẽ được triển khai trong cả năm 2023. Đề án đã tổng hợp một số hoạt động 

dự kiến tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 

Nhật Bản của tỉnh Lạng Sơn.  

Nhằm cụ thể hóa Đề án của Bộ Ngoại giao, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

trang trọng, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của tỉnh đồng thời 

nhằm tranh thủ được việc thúc đẩy, tăng cường hợp tác nhiều mặt với các đối tác Nhật 

Bản cần thiết ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Bên 

cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm với đối tác Nhật Bản sẽ bao gồm cả các "đoàn ra", 

"đoàn vào" cần được trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong Kế hoạch hoạt động năm 

2023 trước khi đưa vào Kế hoạch triển khai Đề án và tổ chức thực hiện.  

 Trên cơ sở đó, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định: 

 1. Đồng ý chủ trương ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản của UBND tỉnh. 

 2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và tham khảo 

tư vấn, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương liên quan để đề xuất các hoạt động thiết 

thực, phù hợp; tổng hợp, xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản trình UBND tỉnh phê duyệt 

vào cuối năm 2022. 

  Sở Ngoại vụ báo cáo, kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

Trần Thị Vân Thùy 
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