
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VP-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2021 

V/v đồng ý phối hợp thực hiện đề 

tài “Nghiên cứu quy hoạch phát 

triển hệ thống cửa khẩu của Khu 

tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 

(Trung Quốc) giai đoạn 2021-

2025 và đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả kinh tế cửa khẩu của 

tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam)” 

 

  

 Kính gửi:  
 

 

- Sở Ngoại vụ;  

- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.  
 

 UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 968/KHXH-QLKH ngày 

11/6/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc đề xuất hợp tác 

nghiên cứu khoa học giữa Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và UBND 

tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. UBND tỉnh Lạng Sơn đồng ý phối hợp thực hiện đề tài “Nghiên cứu quy 

hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 

(Trung Quốc) giai đoạn 2021-2025 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế 

cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam)” theo đề nghị của Viện Hàn lâm khoa 

học xã hội Việt Nam tại Văn bản trên. 

2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất 

triển khai các nhiệm vụ phía tỉnh Lạng Sơn để phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam thực hiện đề tài; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 

09/7/2021.   

(Công văn số 968/KHXH-QLKH  được gửi kèm theo qua iOffice). 

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

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: CT, TC, KH&CN, XD, KH&ĐT; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Cục HQ tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, CA tỉnh; 

- UBND các huyện biên giới; 

- C,PVP, các phòng CM; 

- Lưu: VT, KT(LC).         

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều     
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