
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1961 /VP-NC Lạng Sơn, ngày 19 tháng 7 năm 2019 

V/v thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh 
Lạng Sơn với các địa phương, doanh 
nghiệp, nhà đầu tư của Vương quốc 

Anh và Cộng hoà Liên bang Đức 

 

 

           Kính gửi: 
- Sở Ngoại vụ; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Thực hiện Báo cáo số 453/BC-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về kết quả tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tham gia Chương trình quảng bá 
địa phương Việt Nam tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Liên bang Đức năm 2019, 
đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Ngoại vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Ngoại vụ - Bộ 
Ngoại giao triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết; phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xúc tiến quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, 
những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Lạng Sơn tới các đối tác Vương quốc Anh và 
Cộng hòa Liên bang Đức; thường xuyên kết nối, giữ liên lạc với các đối tác tại 
Anh và Đức để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Lạng Sơn và các quốc gia 
này; phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Lộc Bình nghiên cứu, 
đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với các địa phương phù hợp của 
Cộng hòa Liên bang Đức. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất danh mục các dự án ODA phù hợp với các 
lĩnh vực mà Cộng hòa Liên bang Đức quan tâm (tập trung vào các lĩnh vực ứng phó với 
biến đối khí hậu, phát triển kinh tế bền vững, đào tạo nghề, y tế…) để đăng ký với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư chuẩn bị cho phiên họp đàm phán cấp Chính phủ về hợp tác phát triển 
(giữa Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức) được tổ chức trong tháng 10/2019. 

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, 
Sở Ngoại vụ nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác lao động giữa tỉnh Lạng Sơn 
với Cộng hoà Liên bang Đức (trước mắt là nghiên cứu việc đưa đội ngũ y tá, điều 
dưỡng viên đi học tập và làm việc tại Cộng hoà Liên bang Đức trong ngành điều 
dưỡng, chăm sóc người cao tuổi và người bệnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Y tế; 
- UBND huyện Lộc Bình và TP Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, KTTH, KGVX, TH, THCB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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