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Kính gửi: Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1275/VP-NC ngày 16/4/2018 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức đoàn công tác sang thăm, làm việc với 

huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc; UBND huyện Đình Lập đã gửi Công 

hàm tới Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh và triển khai các bước tổ chức 

thăm, làm việc tại huyện Ninh Minh trong đó có nội dung ký kết thỏa thuận thiết 

lập quan hệ hữu nghị quốc tế giữa huyện Đình Lập và huyện Ninh Minh. 

 Ngày 20/9/2018, UBND huyện Đình Lập nhận được Thư của huyện Ninh 

Minh mời Đoàn đại biểu huyện Đình Lập thăm huyện Ninh Minh trong đó có nội 

dung ký Thư ý định ký kết quan hệ hữu hảo quốc tế giữa huyện Đình Lập và 

huyện Ninh Minh (Có dự thảo Thư ý định gửi kèm theo Thư mời). 

 Để việc ký kết Thư ý định đúng quy định, UBND huyện Đình Lập trân 

trọng đề nghị Sở Ngoại vụ thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo Thư ý định ký 

kết quan hệ hữu hảo quốc tế giữa huyện Đình Lập và huyện Ninh Minh (Có Thư 

mời, dự thảo Thư ý định của huyện Ninh Minh và bản dịch Tiếng Việt kèm theo). 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Sở Ngoại vụ quan tâm giúp đỡ./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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