
   UBND TỈNH LẠNG SƠN 

  VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

V/v tham dự Hội nghị “Gặp gỡ 

Hàn Quốc” tại Hà Nội 

 

 

        Kính gửi:  Các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công 

Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Xem xét Công văn số 381/SNgV-LSHTQT ngày 18/6/2020 của Sở Ngoại 

vụ về việc đề xuất tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc” tại Hà Nội, đồng chí 

Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 

Đoàn tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc” tại Hà Nội vào ngày 30/6/2020; 

chủ động tham dự các phiên họp toàn thể của Hội nghị, gặp gỡ, trao đổi bên lề 

với các đối tác Hàn Quốc; chuẩn bị tài liệu quảng bá, giới thiệu tỉnh Lạng Sơn 

(tiếng Anh hoặc tiếng Hàn) để trưng bày tại khu vực gian hàng giới thiệu địa 

phương Việt Nam tại Hội nghị; thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp xúc, 

làm việc với người nước ngoài.   

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch phối hợp cung cấp tài liệu, ấn phẩm quảng bá, xúc tiến hợp tác với đối tác 

Hàn Quốc cho Sở Ngoại vụ; căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế, xem xét cử cán 

bộ tham gia Đoàn tham dự Hội nghị, gửi Sở Ngoại vụ danh sách trước ngày 

23/6/2020 để tổng hợp, đăng ký với Ban Tổ chức Hội nghị. 

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

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Công an tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: THNC, KGVX; 

- Lưu: VT, (PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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