
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /SCT-QLTM 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch 

tăng cường công tác ngoại giao kinh tế 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025 

trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với 

đại dịch Covid-19 

Quảng Trị, ngày         tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị 

 
Ngày 06/6/2022, Sở Công Thương nhận được Công văn số 456/SNgV-HTQT 

của Sở Ngoại vụ về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Tăng cường công tác ngoại 

giao kinh tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025 trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với 

đại dịch Covid-19.Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương cơ bản thống nhất với bố cục 

và nội dung của Dự thảo Kế hoạch nói trên, đồng thời góp ý một số nội sung như 

sau: 

+ Tại Phụ lục, mục III.1, đề nghị sửa đổi thành: "Chủ động thực hiện Kế hoạch 

triển khai các hiệp định thế hệ mới...". Lý do: Sở Công Thương đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hiệp định này. 

+ Tại Phụ lục, mục III.10, đề nghị giao nội dung này cho Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. Lý do: Hiện nay, nội dung tổ chức hội chợ 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch. 

+ Tại Phụ lục, mục VI.1, đề nghị bỏ Sở Công Thương ra khỏi cơ quan chủ trì. 

Lý do: Nội dung tập huấn về công tác đối ngoại đa phương, ngoại giao kinh tế... 

không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương. 

+ Tại Phụ lục, mục VIII. 3, đề nghị giao nội dung này cho Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. Lý do: Công tác xúc tiến đầu tư tại các thị trường 

nước ngoài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch. 

Sở Công Thương kính gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp./. 

 

  Nơi nhận:  
- Như trên; 

- PGĐ Nguyễn Hữu Hưng; 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Hưng 
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