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

SỞ NGOẠI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:          /SNgV-TTDVĐN Lạng Sơn, ngày    tháng 8 năm 2022 

V/v khảo sát nhu cầu và phối hợp xây 

dựng cuốn Tài liệu song ngữ, dịch 5 thứ 

tiếng giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, 

thế mạnh của địa phương 

 

 

 

Kính gửi: UBND huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế 

hoạch số 20/KH-SNgV, ngày 16/3/2022 của Sở Ngoại vụ về hoạt động thông tin 

đối ngoại năm 2022; Quyết định số 15/QĐ-SNgV ngày 24/3/2022 của Giám đốc 

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn về việc giao nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại 

năm 2022; Quyết định số 111/QĐ-SNgV ngày 17/12/2021 của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao dự toán ngân sách năm 2022. 

Nhằm giới thiệu quảng bá, hình ảnh, đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, 

tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm hàng hóa, chương trình, dự án ưu tiên thu 

hút đầu tư, thương mại, du lịch của các huyện, thành phố trong tỉnh; đa dạng hóa 

hình thức thông tin tuyên truyền đối ngoại, từng bước nâng cao chất lượng thông 

tin đối ngoại, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn, trực tiếp là các huyện, thành phố trong tỉnh, 

Sở Ngoại vụ dự kiến tiến hành xây dựng 01 cuốn tài liệu giới thiệu, quảng bá về 

huyện Hữu Lũng, phát hành song ngữ 5 thứ tiếng (Việt-Anh, Việt-Pháp, Việt-

Hàn, Việt-Nhật, Việt-Trung), cụ thể như sau: 

1. Dự kiến tên cuốn tài liệu: “Hữu Lũng – Khai thác thế mạnh, phát 

triển nhanh, bền vững” (hoặc tên theo đề xuất của huyện), giới thiệu quảng bá, 

hình ảnh, đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm 

hàng hóa địa phương, chương trình, dự án ưu tiên thu hút đầu tư, thương mại, du 

lịch của huyện (Có dự thảo Đề cương sơ bộ gửi kèm). 

2. Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý IV năm 2022. 

3. Kinh phí: Chi phí in ấn phát hành do Sở Ngoại vụ hỗ trợ thực hiện từ 

nguồn kinh phí Thông tin đối ngoại năm 2022.  

Để kịp thời triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ thông tin đối ngoại và giới thiệu, quảng bá địa phương, đề nghị UBND 

huyện Hữu Lũng có ý kiến khẳng định nhu cầu và chỉ định đầu mối phối hợp 

triển khai các công việc liên quan đến xây dựng ấn phẩm trên trước ngày 

18/8/2022. 
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Sở Ngoại vụ giao cho Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại thực 

hiện nhiệm vụ này. Đầu mối thông tin liên hệ: đ/c Khổng Đức Nghĩa, số điện 

thoại: (0205) 3896 899, di động: 096 920 1896, email: 

trungtamttdvsnls@gmail.com 

Xin trân trọng đề nghị và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của 

quý Huyện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Văn phòng Sở; 

- Trung tâm TT&DVĐN; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Lê Hữu 
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