
 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-THNC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 
 

V/v nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2021 của Sở Ngoại vụ 

 

 

Kính gửi: Sở Ngoại vụ. 

 
 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 749/SNgV-

LSHTQT ngày 05/11/2021 về việc xin rút nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và đề 

xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 599/TTr-SNV ngày 22/11/2021, Chủ tịch 

UBND  tỉnh có ý kiến như sau: 

Năm 2021, Sở Ngoại vụ đã chủ động, tích cực duy trì kết nối, trao đổi 

thông tin và làm việc với các cơ quan, đối tác liên quan để xúc tiến, thúc đẩy 

thiết lập quan hệ cấp địa phương với các đối tác Nhật Bản. Tuy nhiên, do dịch 

Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021 nên đến thời điểm hiện nay tỉnh 

Lạng Sơn chưa thể ký kết thoả thuận thiết lập quan hệ cấp địa phương với địa 

phương của Nhật Bản. Tuy nhiên, việc Sở Ngoại vụ đề nghị rút nhiệm vụ trọng 

tâm trên là không bảo đảm theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định số 

382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Cụ thể “Việc điều chỉnh nhiệm vụ trọng tâm chỉ được thực hiện trước thời 

hạn yêu cầu hoàn thành 02 tháng theo Quyết định này”. 

Vì vậy, UBND tỉnh không đồng ý rút nhiệm vụ trọng tâm “Tham mưu 

thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với 01-02 địa phương/đơn vị cấp 

huyện, thành phố Nhật Bản” như đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn trên. 

Khi thực hiện tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

2021, Sở Ngoại vụ cần báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân khách quan, chủ 

quan liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm để cấp có thẩm quyền 

xem xét, đánh giá. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Ngoại vụ biết, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng CM, ĐV;  

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 

 


		2021-11-24T17:28:56+0700


		2021-11-25T09:18:36+0700


		2021-11-25T09:18:36+0700


		2021-11-25T09:18:36+0700




