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TỈNH VĨNH PHÖC 
 

Số:  8995/KH-UBND 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Vĩnh Phúc, ngày  13 tháng 11 năm 2017 

 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc 2018”  

 
 

Nhằm thắt chặt tình cảm giữa người Việt Nam ở nước ngoài với đồng bào 

trong nước nói chung và người Vĩnh Phúc ở nước ngoài với nhân dân trong tỉnh 

nói riêng; cổ vũ, khích lệ bà con Việt kiều hướng về cội nguồn, xây dựng quê 

hương, đất nước. Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam - Xuân Mậu Tuất 2018, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc 

2018” nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Xây dựng tình đoàn kết, tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa các Việt kiều 

với nhau, cũng như thắt chặt thêm mối quan hệ tình cảm giữa nhân dân tỉnh Vĩnh 

Phúc với bà con kiều bào sống xa quê hương. 

- Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thông báo cho 

bà con biết về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, và trao đổi một số thông tin về 

các chủ trương, chính sách của tỉnh dành cho bà con kiều bào. 

- Tọa đàm, trao đổi để giới thiệu môi trường thu hút đầu tư của tỉnh đến các 

Doanh nghiệp Việt kiều. 

2. Yêu cầu: 

- Chương trình diễn ra trang trọng, tiết kiệm, thể hiện tình thân ái, đoàn kết, 

hữu nghị. 

- Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể nhận thức rõ về cộng 

đồng kiều bào ở nước ngoài và nguồn lực của cộng đồng kiều bào đối với sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời đoàn kết kiều bào Vĩnh Phúc. 

II. NỘI DUNG: 

1. Thời gian: Dự kiến ngày 09/02/2018 (tức ngày 24/12/2017 âm lịch). 

2. Địa điểm: Hội trường đa năng FLC Vĩnh Thịnh Resort. 
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3. Thành phần tham dự: 

3.1. Khách mời quốc tế, Trung ương:  

- Đại sứ quán một số quốc gia:  

- Đại diện Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng:  

- Đại diện Lãnh đạo Ban đối ngoại Quốc hội:  

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại Giao:  

- Đại diện Ủy ban Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài:  

- Đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam:  

- Đại diện VTV1, VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam:  

3.2. Khách mời địa phương:  

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ tỉnh:  

- Lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh:  

- Lãnh đạo các huyện, thị, thành trong tỉnh:  

- Lãnh đạo các Hội hữu nghị song phương, đa phương của tỉnh:  

3.3. Kiều bào về quê ăn Tết xuân Mậu Tuất:  

4. Nội dung chương trình: 

Buổi sáng: 

- Từ 7h00 - 11h00: đưa Đoàn đi thăm quan khu danh thắng Tây Thiên và 

Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên (Liên hiệp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

cùng Sở Ngoại vụ thực hiện). 

- Từ 11h00 - 13h00: Mời đoàn dự cơm trưa (Liên hiệp chủ trì, phối hợp Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ bố trí). 

Buổi chiều: Chương trình Tọa đàm giữa UBND tỉnh với các Việt kiều về 

đầu tư, kinh doanh tại Vĩnh Phúc (tại Hội trường đa năng FLC Vĩnh Thịnh Resort). 

- 14h00 - 14h05: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- 14h05 - 14h15: Chiếu video giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế và môi 

trường thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc sau 20 năm tái lập tỉnh. 

- 14h15 - 14h25: Lãnh đạo tỉnh phát biểu. 

- 14h25 - 16h25: Thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến; Phát biểu của kiều 

bào. 
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- 16h25 - 16h30: Trao thưởng cho kiều bào. 

- 16h30 - 16h45: Kết thúc Tọa đàm và mời dự tiệc. 

- 16h45 - 19h00: Tiệc chiêu đãi (có chương trình văn nghệ). 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

1. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp): Chủ trì toàn bộ nội 

dung chương trình; Chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh; Đề xuất và thực hiện 

các thủ tục để Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho một số kiều bào đặc biệt 

tiêu biểu; Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn 

bị cơ sở vật chất, mời khách và chuẩn bị các điều kiện khác để tổ chức chương 

trình đảm bảo trang trọng, hiệu quả, an toàn. 

2. Văn phòng UBND tỉnh: Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch chung (do 

Sở Ngoại vụ thẩm định, trình); Sắp xếp lịch để Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự 

chương trình. 

3. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với Liên hiệp kết nối với kiều bào ở các nước để 

tổng hợp danh sách, mời khách; Phối hợp với Liên hiệp trong quá trình chuẩn bị và 

tổ chức chương trình. 

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

- Phối hợp với Liên hiệp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ tại tiệc chiêu đãi. 

- Cung cấp cho Liên hiệp tài liệu về xúc tiến du lịch và phim quảng bá du 

lịch của tỉnh để chiếu và trưng bày tại chương trình. 

- Chủ trì, phối hợp cùng Liên hiệp và Sở Ngoại vụ đưa Đoàn đi tham quan 

tại Tây Thiên và Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cung cấp cho Liên hiệp thông tin về tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, định hướng năm 2018 và các dự án 

kiều bào đầu tư tại Vĩnh Phúc; Tài liệu và video về xúc tiến đầu tư để trình chiếu 

tại chương trình. 

6. Sở Công thương: Cung cấp cho Liên hiệp các tài liệu xúc tiến thương mại 

để trưng bày tại chương trình. 

7. Sở Tài chính: Đảm bảo kinh phí theo quy định để tổ chức chương trình 

đạt hiệu quả. 

8. Công an tỉnh: Chuẩn bị các phương án đảm bảo an, ninh trật tự cho các 

đại biểu tham dự chương trình. 
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9. Các Hội hữu nghị song phương, đa phương của tỉnh: Phối hợp với 

Liên hiệp mời kiều bào về tham dự chương trình; mỗi Hội lập danh sách kiều bào 

cụ thể gửi về Liên hiệp để tổng hợp.  

10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin 

GTĐT tử tỉnh:  

- Cử phóng viên tham dự và đưa tin về chương trình; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Liên hiệp xây 

dựng phóng sự về các kiều bào đã đầu tư tại tỉnh; Đăng Thông báo về chương trình 

trên Đài để mời Việt kiều ở các nước về tham dự.  

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân quê hương Vĩnh 

Phúc 2018”. Yêu cầu các cơ quan liên quan căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TTTU (b/c); 

- TTHĐND (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT; 

- CPVP; 

- Các sở, ban, ngành tại Mục III; 

- Lưu VT, TH2. 

  (V-        ). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Duy Thành 
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