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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /UBND-NC 

V/v triển khai nội dung hợp 

tác với các địa phương và đối 

tác của Liên bang Nga 

Đắk Lắk, ngày        tháng          năm 2020 

  

 

    Kính gửi: 

    - Sở Công thương; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Sở Thông tin và Truyền Thông; 

- Sở Ngoại vụ; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 4000-

TB/TU ngày 26/6/2020 về việc đồng ý chủ trương mở rộng quan hệ với một số 

địa phương của Liên bang Nga thông qua việc tổ chức Hội nghị trực tuyến với 

chính quyền thành phố Saint-Petersburg, UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội 

Doanh nhân trẻ tỉnh nghiên cứu dữ liệu về các địa phương của Liên bang Nga và 

nội dung thông tin thế mạnh của các doanh nghiệp Nga tại Công hàm số 751 

(phô tô văn bản kèm theo), đề xuất (i) nội dung, (ii) nhu cầu - lĩnh vực, (iii) địa 

phương - đối tác cần kết nối, (iv) phương thức hợp tác cụ thể, gửi về UBND 

tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) để tổng hợp chung, trước ngày 15/7/2020.  

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh công tác chuẩn bị cơ sở hạ 

tầng, kỹ thuật để kết nối tốt hội nghị trực tuyến với đối tác nước ngoài. 

3. Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn 

vị có liên quan; liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại thành phố Hồ 

Chí Minh, tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với thành phố 

Saint-Petersburg; chủ động phối hợp với các ngành để triển khai các hoạt động 

kết nối, trao đổi, hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp của Liên bang 
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Nga phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.  

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Cảnh); 

- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Dũng); 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, NC (ĐH.08b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Cảnh 
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