
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:         /SNgV-LSHTQT 

V/v thông báo khóa bồi dưỡng 

“Cộng đồng ASEAN và vai trò 

Chủ tịch của Việt Nam trong 

năm 2020” tại tỉnh Lào Cai    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

 
Kính gửi:  Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và 

Truyền thông. 

  

 Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 405/HVNG-ĐTBD ngày 21/5/2020 của 

Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao về việc tổ chức khóa bồi dưỡng “Cộng đồng 

ASEAN và vai trò Chủ tịch của Việt Nam trong năm 2020” tại thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai dành cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế nhằm triển 

khai “Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác 

hội nhập quốc tế”.  

Sở Ngoại vụ thông báo, đề nghị các cơ quan xem xét cử công chức, viên chức 

tham gia khóa bồi dưỡng với Chương trình cụ thể như sau: 

 Thời gian: 17-19/6/2020. 

 Địa điểm: Khách sạn Đức Huy Grand Lào Cai, 72-74 Đại lộ Trần Hưng Đạo, 

phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  

 Chỉ tiêu phân bổ cho mỗi địa phương: 03 học viên. 

 Nội dung: Cộng đồng ASEAN và vai trò Chủ tịch của Việt Nam trong năm 

2020 (có Chương trình chi tiết tại Công văn trên của Học viện Ngoại giao).  

 Kinh phí: Chi phí ăn, ở, đi lại do học viên hoặc cơ quan cử cán bộ chi trả.  

 Các cơ quan có nhu cầu cử công chức, viên chức tham gia khóa bồi dưỡng nói 

trên, đề nghị gửi Danh sách đăng ký về Sở Ngoại vụ trước ngày 01/6/2020 để tổng 

hợp, đăng ký với Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao. Đầu mối liên hệ của Sở Ngoại 

vụ: Đồng chí Phạm Thị Hương, Chuyên viên Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế, ĐT: 

0358479368, Email: phamhuongnvls@gmail.com.  

 Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo./.  

 (Gửi kèm Công văn số 405/HVNG-ĐTBD ngày 21/5/2020 của Học viện Ngoại 

giao - Bộ Ngoại giao, bao gồm: Mẫu đăng ký và Chương trình khóa bồi dưỡng). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. LSHTQT; 

- Lưu: VT. 
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               Trần Thị Vân Thùy    
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