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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Số:            /CTr-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐÀM BIÊN GIỚI NĂM 2021  

GIỮA TỈNH QUẢNG TRỊ, NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ TỈNH SAVANNAKHET, NƯỚC CHDCND LÀO  

 (Ngày 20/12/2021) 

 
 

I. THÀNH PHẦN 

- Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Trị có 30 đại biểu chính thức: 

+ Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Biên giới tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, Trưởng đoàn; 

+ Các thành viên BCĐ công tác biên giới và Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ Biên giới tỉnh Quảng Trị. 

- Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Savannakhet có 30 đại biểu chính thức: 

+ Phó Tỉnh trưởng, Trưởng BCĐ Biên giới Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet Viêng-thả-vy-xỏn Thệp-phả-chăn, 

Trưởng đoàn; 

+ Các thành viên BCĐ công tác biên giới và Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ Biên giới tỉnh Savannakhet. 

II. NỘI DUNG: (i)  

          - Tổng kết, đánh giá kết quả 2020 -2021 phối hợp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới, mốc quốc giới, giải quyết 

vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet/Lào; 

          - Thảo luận các biện pháp phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phòng ngừa, hạn chế tình trạng di cư tự do 

và kết hôn không giá thú phát sinh mới trong vùng biên giới;  

         - Ký kết Biên bản Hội đàm năm 2021.   

III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐÀM 

Thời gian Nội dung Thành phần Chuẩn bị 

Thứ Hai, Ngày 20/12/2021 

 Hội đàm công tác biên giới năm 

2021 giữa đoàn đại biểu biên giới 

tỉnh Quảng Trị và Đoàn đại biểu 

+ Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 

Biên giới tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng; 

+ Các thành viên BCĐ công tác biên giới 

- BQL Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo 

Trung tâm quản lý cửa khẩu 

giúp bố trí phòng họp tại khu 



 

 

2 

biên giới tỉnh tại Hội trường tầng 

II, khu vực kiểm tra chung (CCA) 

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. 

 

và Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ Biên 

giới tỉnh Quảng Trị (danh sách đính kèm) 

 

vực CCA, chuẩn bị hệ thống 

âm thanh loa máy…để phục vụ 

hội đàm biên giới giữa 02 tỉnh 

Quảng Trị và Savannakhet. 

- Sở Ngoại vụ phối hợp với 

Văn phòng UBND tỉnh chuẩn 

bị bài phát biểu, các văn bản 

phục vụ Hội đàm. 

- Sở Ngoại vụ bố trí phiên dịch. 

- Phóng viên Đài PTTH tỉnh, 

Báo Quảng Trị, Website tỉnh dự 

và đưa tin. 

08:30 - 

08:45 

Đón tiếp đại biểu, sắp xếp bố trí 

chổ ngồi. 

Sở Ngoại vụ, BCH Biên phòng tỉnh 
 

08:45-

09:00 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu tỉnh Quảng Trị 

- Giới thiệu đại biểu tỉnh 

Savannakhet 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh 

Quảng Trị 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Ngoại giao tỉnh 

Savannakhet 

 

09:00 -

09:10 

- Phát biểu chào mừng của 

Trưởng đoàn ĐB Biên giới tỉnh 

Quảng Trị. 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 

công tác biên giới tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ 

Đồng  

 

09:10-

09:30 

Báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện Biên bản hội đàm biên giới 

năm 2019 giữa hai tỉnh 

Savnankhet – Quảng Trị 

Giám đốc Sở Ngoại giao tỉnh Savannakhet 

Phôm Khăm Hắc Bút Thả Vông,  
 

09:30-

09:50 

Báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện Biên bản hội đàm biên giới 

năm 2019 giữa hai Quảng Trị - 

Savannakhet. 

Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trưởng Ban 

Thường trực BCĐ công tác biên giới tỉnh 

Quảng Trị Nguyễn Triều Thương  

Đề nghị các đại biểu dự Hội 

đàm chủ động chuẩn bị phát 

biểu thảo luận tại Hội đàm. 

09:50-

10:50 

Thảo luận giữa hai bên - Trưởng đoàn Đại biểu Biên giới hai tỉnh 

đồng chủ trì 
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- Đại biểu tham dự hội đàm hai tỉnh 

Quảng Trị - Savannakhet  

10:40-

11:00 
Nghỉ giải lao  

 

11:00-

11:15 

Phát biểu của Phó Tỉnh trưởng, 

Trưởng BCĐ Biên giới tỉnh 

Savannakhet 

Phó Tỉnh trưởng, Trưởng BCĐ Biên giới 

Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet.Viêng-

thả-vy-xỏn Thệp-phả-chăn,  
 

11:15-

11:25 

Tổng hợp nội dung hai bên đã 

thảo luận và thống nhất, thông qua 

Biên bản Hội đàm 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 

Biên giới tỉnh Quảng Trị.Hà Sỹ Đồng    

11:25-

11:35 

Ký biên bản hội đàm thường niên 

công tác giới giữa tỉnh Quảng Trị 

và tỉnh Savannakhet 

Trưởng đoàn Đại biểu Biên giới hai tỉnh 

Quảng Trị - Savannakhet.  

11:35 - 

11:45 

Trao quà, chụp ảnh lưu niệm - Đại biểu tham dự Hội đàm 
 

12:00 Kết thúc Hội đàm   
 

II. Công chuẩn bị. 

1. Sở Y tế: 

 Sở Y tế chỉ đạo lực lượng kiểm dịch y tế tiến hành phun khử khuẩn Hội trường họp, thực hiện đo thân nhiệt, bố trí khẩu 

trang y tế, nước sát khuẩn và các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt thời gian tổ 

chức hội đàm giữa hai bên tại CKQT tế Lao Bảo. 

2.  Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh: 

 Chỉ đạo Đồn biên phòng và Chi cục Hải quan CKQT Lao Bảo hướng dẫn và tạo điều kiện cho người, phương tiện của 

Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Savannakhet di chuyển qua CKQT Lao Bảo để tham dự Hội đàm. 

 3. Văn phòng UBND tỉnh: 

   Phối hợp với Sở Ngoại vụ rà soát các nội dung, chương trình tài liệu phục vụ Hội đàm.  

 4. BQL Khu kinh tế tỉnh: 

 Chỉ đạo Trung tâm quản lý cửa khẩu giúp bố trí phòng họp tại tầng II, khu vực CCA, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để  

phục vụ Hội đàm.  
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 5. Sở Ngoại vụ - Cơ quan Thường trực BCĐ Biên giới 

        - Xây dựng Chương trình, kế hoạch, lập danh sách đại biểu dự Hội đàm; Xây dựng báo cáo tổng kết công tác biên giới 

năm 2020 - 2021; Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội đàm. 

       - Dự thảo Biên bản Hội đàm và liên hệ, trao đổi, thống nhất với BCĐ tỉnh Savannakhet về nội dung Báo cáo, Biên bản hội 

đàm, về thời gian tổ chức, thành phần đại biểu và các nội dung có liên quan để tổ chức hội đàm.    

      - Chuẩn bị kinh phí, công tác lễ tân, hậu cần, quà tặng, phiên dịch phục vụ Hội đàm. 

Ghi chú:  - Chương trình này thay cho Giấy mời. 

                           - Trang phục Hội đàm:  

+ Nam: Comle, cà vạt; Nữ: Áo dài truyền thống. 

      + Trang phục lực lượng vũ trang.  

 

  Nơi nhận:                                                                                                             
- Như thành phần đón tiếp và chuẩn bị;   

- Thường trựcTỉnh ủy (để b/c), 

- Chủ tịhc, các PCT.UBND tỉnh; 

- Lưu : VT, ĐN, NC. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Cảnh Hưng 
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