
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

Số:        /SNgV-LSHTQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2022 

V/v hội đàm trực tuyến với Chính 

phủ nhân dân huyện Long Châu, 

Quảng Tây, Trung Quốc trao đổi 

kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây 

Mắc ca. 

 

Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3394/VP-

KT ngày 29/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương cho tổ chức 

hội đàm trực tuyến với chính phủ nhân dân huyện Long Châu, Trung Quốc trao đổi 

học tập kinh nghiệm trồng cây Mắc ca, trong đó giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, hỗ trợ 

kết nối với Chính phủ nhân dân huyện Long Châu, Trung Quốc, dự thảo Công hàm gửi 

Cục Ngoại sự và sự vụ biên giới huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc thống 

nhất về thời gian, hình thức và chương trình hội đàm dự kiến tổ chức;  

 Ngày 10/8/2022, Sở Ngoại vụ đã gửi Công hàm số 17/CH-SNgV tới Cục 

Ngoại vụ và sự vụ biên giới huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đề xuất về 

việc tổ chức cuộc hội đàm trực tuyến giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh Lạng Sơn 

và Chính phủ nhân dân huyện Long Châu về trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây 

Mắc ca vào ngày 06/9/2022 theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

đề nghị phía Long Châu phản hồi chính thức trước ngày 18/8/2022 (Có Công hàm kèm 

theo). 

Đến thời hạn 18/8/2022, phía Long Châu chưa gửi thông tin phản hồi chính 

thức về đề xuất thời gian tổ chức của Lạng Sơn, Sở Ngoại vụ tiếp tục trao đổi với đầu 

mối Cục Ngoại vụ và Sự vụ biên giới Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, được biết 

hiện phía Long Châu đang tổng hợp các đề xuất của các cơ quan liên quan của huyện 

Long Châu và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính quyền nhân dân huyện 

Long Châu, chưa đảm bảo tổ chức hội đàm vào ngày 06/9/2022 như đề xuất của tỉnh 

Lạng Sơn. Để chuẩn bị tốt cho nội dung cuộc hội đàm trên, phía Long Châu đề nghị 

phía tỉnh phối hợp, cung cấp trước nội dung trao đổi và các câu hỏi liên quan đến 

chương trình hội đàm. 

Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 

hợp trong tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế, chờ phía đối tác thống nhất gửi phản hồi 

chính thức bằng văn bản trước khi phát hành Giấy mời chính thức; đồng thời  nghiên 

cứu, cung cấp nội dung trao đổi, thảo luận và các câu hỏi liên quan đến chương trình 

hội đàm theo đề xuất của huyện Long Châu qua đầu mối Sở Ngoại vụ để tiếp tục trao 

đổi, thống nhất thời gian tổ chức hội đàm chính thức./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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