
 ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THNC 

V/v thiết lập quan hệ hợp tác 

cấp địa phương với thành phố 

Buzen, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản  

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

   

 

Kính gửi: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính chào Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 

tại Fukuoka, Nhật Bản và trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự quán đã quan tâm, hỗ 

trợ tỉnh Lạng Sơn trong việc xúc tiến hợp tác với thành phố Buzen, tỉnh 

Fukuoka, Nhật Bản. Trên cơ sở ý kiến của Tổng Lãnh sự quán (tại Công văn số 

FUK CV 053 ngày 22/7/2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng trao 

đổi như sau:  

Trong những năm gần đây, tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng và mong muốn 

thiết lập, duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác của Nhật 

Bản. Qua trao đổi, tỉnh Lạng Sơn nhận thấy thành phố Buzen có nhiều tiềm 

năng, thế mạnh hợp tác phù hợp với điều kiện và nhu cầu của tỉnh Lạng Sơn, 

đặc biệt trong lĩnh vực nguồn nhân lực. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

nhất trí xúc tiến, thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với thành 

phố Buzen, đây là cơ sở để triển khai các nội dung hợp tác cụ thể giữa hai bên.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối trao đổi 

và tham mưu triển khai thực hiện thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương nêu 

trên.  

Rất mong Tổng Lãnh sự quán giúp thông tin tới Chính quyền thành phố 

Buzen về chủ trương, mong muốn của tỉnh Lạng Sơn; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ 

tỉnh Lạng Sơn trong việc xúc tiến thiết lập quan hệ cấp địa phương với thành 

phố Buzen trong thời gian tới. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, 

hỗ trợ của quý Tổng Lãnh sự quán./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NgV, GD&ĐT, LĐTB&XH, YT;  

- Công an tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KT, THNC, KGVX; 

 - Lưu: VT, (PVD). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu  
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