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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền nội dung Thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện hữu nghị 

 giữa huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam với huyện Nà Po, thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa  

  

 Tại cuộc Hội đàm ngày 20 tháng 10 năm 2016 giữa Đoàn đại biểu huyện 

Bảo Lạc do đồng chí Công Văn Hưu - Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn và 

Đoàn đại biểu huyện Nà Po, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc 

do đồng chí Hoàng Lâm - Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn, hai Bên đã ký kết: 

Ý định thư về thiết lập quan hệ huyện hữu nghị quốc tế giữa huyện Bảo Lạc, 

tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và huyện Nà Po, thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

 Năm 2021, sau quá trình trao đổi, thống nhất với phía huyện Nà Po và 

chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến công tác ký kết huyện hữu nghị. Được sự 

nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc cho phép huyện Bảo Lạc, 

tỉnh Cao Bằng ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Bảo Lạc, 

tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với huyện Nà Po, 

thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa 

nhân dân Trung Hoa. Ngày 22/02/2022, huyện Bảo Lạc và huyện Nà Po đã 

chính thức ký kết Thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện hữu nghị thông qua hình 

thức trao đổi văn bản qua Mốc 589 và được công bố song phương tại Hội nghị 

gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư Khu ủy Quảng Tây - Trung Quốc với Bí thư các 

tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam, diễn ra vào sáng ngày 25/02/2022. 

 Để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

trên địa bàn huyện hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc ký kết Thiết lập quan 

hệ hữu nghị giữa huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và huyện Nà Po, thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ủy ban nhân dân 

huyện Bảo Lạc xây dựng kế hoạch tuyên truyền như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung Thỏa thuận thiết lập quan 

hệ hữu nghị giữa huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam với huyện Nà Po, thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện biết và 

thực hiện các nội dung liên quan để tăng cường hữu nghị, hợp tác giữa hai bên. 
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 2. Yêu cầu 

 Công tác tuyên truyền phải sâu rộng, đúng trọng tâm, có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các cơ quan có liên quan để đạt được hiệu quả cao. 

 II. NỘI DUNG 

 Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Thỏa thuận thiết lập quan hệ 

hữu nghị giữa huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam với huyện Nà Po, thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.  

Việc ký kết hữu nghị Quốc tế giữa hai huyện Bảo Lạc và Nà Po sẽ tăng 

cường sự đoàn kết hữu nghị, mở rộng quan hệ đối ngoại và tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội giữa hai bên, thúc đẩy 

việc mở lối mở tại Mốc 589, khai thác tiềm năng du lịch xuyên biên giới giữa 

hai bên và tạo sự ổn định về an ninh chính trị, bảo vệ đường biên mốc gới. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 - Phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hoá - 

truyền thông huyện, mở chuyên mục và tuyên truyền về kết quả, nội dung ký kết 

huyện hữu nghị quốc tế giữa giữa huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam với huyện Nà Po, thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

 - Tham mưu cho UBND huyện gửi Công văn đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Cao 

Bằng đăng tải, công khai Thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện hữu nghị trên Trang 

thông tin Đối ngoại tỉnh Cao Bằng.  

 - Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế 

hoạch này.  

 2. Phòng Văn hóa - Thông tin 

 Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện mở chuyên mục 

và tuyên truyền về kết quả, nội dung thỏa thuận thiết lập huyện hữu nghị giữa 

huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 

huyện Nà Po, thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước 

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trên Trang Thông tin điện tử huyện Bảo Lạc. Thời 

gian hoàn thành trước ngày 30/3/2022. 

 3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

 Phối hợp với Văn phòng HĐND- UBND huyện tăng cường công tác tuyên 

truyền, viết tin, biên soạn tin bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Thỏa 

thuận thiết lập huyện hữu nghị giữa huyện Bảo Lạc và huyện Nà Po trên Đài phát 

thanh huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/3/2022. 
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4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

  Tổ chức tuyên truyền về kết quả ký kết Thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện 

hữu nghị giữa giữa huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam với huyện Nà Po, thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thông qua các hình 

thức phù hợp, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ hợp tác hữu 

nghị giữa hai huyện. 

 5. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

Tổ chức tuyên truyền về kết quả và ý nghĩa của việc ký kết Thỏa thuận thiết 

lập quan hệ huyện hữu nghị giữa giữa huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với huyện Nà Po, thành phố Bách Sắc, Khu tự trị 

dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình. 

6. UBND các xã, thị trấn 

 Xây dựng kế hoạch để tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, 

nội dung Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao 

Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với huyện Nà Po, thành phố 

Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân 

Trung Hoa đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thông qua 

các hội nghị, cuộc họp xóm... 

 7. Các Đồn Biên phòng 

Phối hợp với UBND các xã biên giới tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý 

nghĩa, nội dung Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Bảo Lạc, tỉnh 

Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với huyện Nà Po, thành 

phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân 

Trung Hoa đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều 

hình thức thiết thực, hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền về nội dung Thỏa thuận thiết lập quan 

hệ huyện hữu nghị giữa huyện Bảo Lạc (Việt Nam) với huyện Nà Po (Trung 

Quốc). Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Cồng TTĐT huyện; 

- LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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