
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

 
Số: 1057 /UBND-NC Lạng Sơn, ngày  09  tháng 10 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Quyết định 
số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 
của Thủ tướng Chính phủ về công 

tác đối ngoại nhân dân 

 

 
           Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông 
tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân, UBND tỉnh 
yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện 
một số nội dung sau: 

1. Chủ động, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân theo chỉ 
đạo tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình 
hình mới; Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 19/7/2011 của Ban Đối ngoại 
Trung ương về triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW; các nhiệm vụ, giải pháp tại 
Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ 
quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân và Kế hoạch số 12-KH/TU 
ngày 29/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 
04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

2. Giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện công 
tác theo dõi, tổng hợp, tham mưu đề xuất, phối hợp, trao đổi thông tin về công tác 
đối ngoại nhân dân; có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg 
ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 
cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp của UBND tỉnh với các đoàn thể và 
tổ chức nhân dân trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân và tổ chức các 
hoạt động đối ngoại nhân dân. 
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(Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
gửi kèm qua eOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử Văn phòng 
UBND tỉnh) 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố 
triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Văn phòng Chính phủ; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, KGVX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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