ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2497 /KH-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước
Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Thực hiện Văn bản số 884/BNG-ĐNA ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Bộ
Ngoại giao về việc triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan
hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp Việt Nam
- Lào và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia; căn cứ chỉ
đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 603-CV/TU ngày 18 tháng 7
năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước
Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam - Campuchia, cụ thể như sau:
I. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Ý nghĩa và mục đích
- Các ngày lễ kỷ niệm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng sau khi Việt
Nam và Lào tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước và có Ban Lãnh đạo
nhiệm kỳ mới, trong khi Campuchia đang chuẩn bị cho các sự kiện đối nội, đối
ngoại quan trọng trong năm 2022.
- Các hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức với hình thức phong phú và thiết
thực; giúp tăng cường giao lưu, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn, sự
giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và giữa ba
nước Việt Nam - Lào - Campuchia nói chung, giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam
Lào và Đông Bắc Campuchia nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân
tộc trước đây và trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
- Tăng cường hơn nữa sự hiểu biết sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên
và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của tỉnh Kon Tum, các tỉnh Nam Lào và Đông
Bắc Campuchia về tầm quan trọng của việc gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ
đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, quan hệ hữu nghị toàn diện Việt Nam Campuchia trong tình hình mới. Tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ
quan, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân của tỉnh Kon Tum với các tỉnh
Nam Lào và Đông Bắc Campuchia chào mừng kỷ niệm các sự kiện quan trọng này.
2. Thời gian tổ chức: Các hoạt động được tiến hành trong cả năm 2022,
cao điểm với Lào từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2022; với Campuchia từ sau
cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường của Campuchia tháng 6 năm 2022.
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II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Trao đổi Thư chúc mừng
1.1 Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào
(18/7/1977 - 18/7/2022); 47 năm ngày Quốc khánh Lào (02/12/1975 - 02/12/2022):
- Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ tham mưu Thư chúc mừng của Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cử đoàn và gửi lẳng hoa đến
chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng (nếu có Thư mời).
- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới tiếp giáp với Lào gửi
Thư chúc mừng đến các đối tác của Lào.
- Thời gian: Căn cứ vào thời gian tổ chức sự kiện để gửi Thư chúc mừng.
1.2 Nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
(24/6/1967 - 24/6/2022); 69 năm Quốc khánh Campuchia (09/11/1953 - 09/11/2022);
chúc mừng sau cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường các tỉnh Đông Bắc Campuchia:
- Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ tham mưu Thư chúc mừng của Tỉnh ủy, Ủy
ban nhân dân tỉnh.
- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới tiếp giáp với
Campuchia gửi Thư chúc mừng đến các đối tác của Campuchia.
- Thời gian: Căn cứ vào thời gian tổ chức sự kiện để gửi Thư chúc mừng.
2. Trao đổi đoàn cao cấp
2.1. Đoàn cán bộ cao cấp của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn sang thăm, dự hội đàm cấp cao và ký kết
Bản ghi nhớ hợp tác lần lượt với tỉnh Ra-ta-na-ki-ri và Stưng Treng, Vương quốc
Campuchia:
- Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
và các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến qúy III/năm 2022 (thời gian cụ thể sẽ trao
đổi, thống nhất với 02 tỉnh qua đường ngoại giao).
2.2. Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Ắt-ta-pư, Sê-kông, Sa-la-van và Chăm-pasắc nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào tham dự Hội đàm cấp cao theo hướng
tập trung tại tỉnh Kon Tum, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và ký kết Bản
ghi nhớ hợp tác giữa các tỉnh Kon Tum - Ắt-ta-pư, Kon Tum - Sê-kông, Kon Tum
- Sa-la-van và Kon Tum - Chăm-pa-sắc.
- Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và
các đơn vị liên quan.
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- Thời gian thực hiện: Dự kiến qúy III/năm 2022 (thời gian cụ thể sẽ trao
đổi, thống nhất với 04 tỉnh Nam Lào qua đường ngoại giao).
3. Tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giao
lưu nhân dân
3.1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
chủ động, phối hợp với các đối tác của Lào và Campuchia tổ chức các hoạt động
trao đổi văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giao lưu hữu nghị nhân dân theo chức năng,
nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo
theo quy định.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 (cao điểm từ tháng 6 đến tháng 9
năm 2022).
3.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu với các lưu học sinh
Lào, Campuchia đang học tập tại tỉnh.
- Đơn vị chủ trì: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
- Đơn vị phối hợp: Hội hữu nghị Việt - Lào, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia; Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan.
- Thời gian: Trong năm 2022 (cao điểm từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022).
4. Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, báo chí
4.1. Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, báo chí Việt Nam - Lào:
* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và trên các phương
tiện truyền thông từ tỉnh đến cơ sở, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung
ương, Bộ Thông tin và Truyền thông để có chương trình đặc biệt kỷ niệm 60 năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp
tác Việt Nam - Lào; đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông
Trung ương để quảng bá, giới thiệu quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Kon Tum
với 04 tỉnh Nam Lào, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.
- Đơn vị chỉ đạo, định hướng: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon
Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các
đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2022 và cao điểm
từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022.
* Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào
- Việt Nam” theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, có công bố kết quả
và trao giải thưởng.
- Đơn vị chủ trì: Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
4.2. Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, báo chí Việt Nam - Campuchia:
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Nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
(24/6/1967 - 24/6/2022), đưa tin các hoạt động về trao đổi đoàn, các hoạt động kỷ
niệm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm... đăng bài, đăng phóng
sự, chiếu phim về đất nước, con người, văn hóa, ý nghĩa của ngày thiết lập quan
hệ ngoại giao, về tình đoàn kết, hữu nghị, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa tỉnh
Kon Tum với tỉnh Rat-ta-na-ki-ri và Stung-Streng.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng
thông tin điện tử tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2022 (cao điểm
từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022).
5. Đề xuất trao tặng huân, huy chương; thăm hỏi quân tình nguyện
tham gia chiến đấu tại Lào và Campuchia
5.1. Đề xuất các cá nhân, tập thể (của tỉnh và của tỉnh bạn) có thành tích
xuất sắc trong hợp tác, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Lào, Việt Nam
- Campuchia.
- Sở Ngoại vụ: Chủ trì, hướng dẫn cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn khen
thưởng; phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đề xuất khen thưởng theo
Quy định.
- Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan
thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xét, khen thưởng đảm bảo theo quy định.
- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 9 năm 2022.
5.2. Rà soát, thống kê và tổ chức thăm hỏi gặp gỡ các gia đình liệt sĩ, thương
binh, bệnh binh, các chuyên gia, cán bộ an ninh, các chiến sĩ tình nguyện đã chiến
đấu tại Lào và Campuchia.
- Đơn vị chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, tham mưu xây dựng Kế
hoạch thăm hỏi, gặp gỡ.
- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội cựu chiến binh, Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022.
6. Đối với các hoạt động kỷ niệm với Lào và Campuchia do bộ, ngành trung
ương chủ trì tổ chức, các sở, ngành, đơn vị tương đương theo chức năng, nhiệm
vụ phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đảm bảo theo quy định.
7. Các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ
động triển khai các hoạt động kỷ niệm với Lào và Campuchia đảm bảo hiệu quả,
thiết thực, trang trọng phù hợp với tính chất và mức độ quan hệ giữa tỉnh Kon
Tum với các tỉnh Nam Lào và tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Stung-Treng, Campuchia.
III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
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Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động của cơ quan, đơn
vị mình trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động do Thường
trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ
chủ trì lập dự trù kinh phí và lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính trình Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị theo sự phân công (chủ trì) chủ động cùng với đơn
vị được giao phối hợp triển khai có hiệu qủa và xây dựng kế hoạch chi tiết và nội
dung cho từng hoạt động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến theo
đúng tiến độ, thời gian quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp
có khó khăn vướng mắc chủ động phối hợp Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn tổ
chức triển khai thực hiện; đối với nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét, chỉ đạo (qua Sở Ngoại vụ tổng hợp, đề xuất).
2. Sở Ngoại vụ chủ trì, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực
hiện các nội dung trên đảm bảo theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai
thực hiện trường hợp có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban
nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp có thẩm quyền biết
chỉ đạo.
Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan
biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao (b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đ/b);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các cơ quan, đơn vị và đoàn thể tỉnh (t/h);
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (t/h);
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (t/h);
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (t/h);
- Báo Kon Tum (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (t/h);
- Cổng thông tin điện tử (t/h);
- Lưu: VP, NC-TTU.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

