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V/v tham gia bài viết trên ấn phẩm 
đặc biệt của Báo Thế giới & Việt 

Nam nhân dịp Hội nghị Ngoại giao 
30 và Hội nghị Ngoại vụ 19  

Lạng Sơn, ngày  21 tháng 6 năm 2018 

 

 
 

           Kính gửi:  
- Báo Thế giới & Việt Nam; 
- Sở Ngoại vụ. 

 

 

Phúc đáp Công văn số 152/CV-TG&VN ngày 10/5/2018 của Báo Thế giới 
& Việt Nam về việc đăng thông tin trên ấn phẩm đặc biệt nhân dịp Hội nghị Ngoại 
giao 30 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc 19, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ 
tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tham gia bài viết của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trên ấn 
phẩm đặc biệt của Báo Thế giới & Việt Nam nhân dịp Hội nghị Ngoại giao 30 
và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc 19 với chủ đề “Công tác thông tin đối ngoại 
phục vụ phát triển kinh tế của địa phương”. 

2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo 
bài viết của Chủ tịch UBND tỉnh, là cơ quan đầu mối phối hợp với Báo Thế giới 
& Việt Nam thực hiện và bố trí kinh phí hỗ trợ phát hành ấn phẩm, chi từ nguồn 
kinh phí cho công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2018. 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo để các cơ quan liên quan biết, 
thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Cục Ngoại vụ (BNG); 
- Các Sở: KHĐT, TTTT, CT, VHTTDL; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: NC, TH, KTTH, THCB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 
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