
 
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

Số:        /SNgV-LSHTQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Lạng Sơn, ngày      tháng 4  năm 2021 

V/v thông báo lớp cập nhật kiến thức 

và nghiệp vụ đối ngoại do Cục 

Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao chủ trì tổ 

chức  tại Thái Nguyên. 

 

 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.   

  

 Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 61/CNV-VP ngày 02/4/2021 của 

Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao về việc tổ chức lớp cập nhật kiến thức và nghiệp 

vụ đối ngoại nằm trong khuôn khổ "Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại 

ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-

2025" của Thủ tướng Chính phủ với chương trình như sau: 

 Thời gian: Từ ngày 26-27/4/2021. 

 Địa điểm: Khách sạn Đông Á Plaza, số 668 Phan ĐÌnh Phùng, Phường 

Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên. 

 Đối tượng tham dự: Lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác về đối 

ngoại, hội nhập quốc tế hoặc lĩnh vực có liên quan của các cơ quan, đơn vị. 

 Nội dung: Cập nhật tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại 

của Việt Nam trong tình hình mới; hội nhập quốc tế và địa phương: Cơ hội và 

thách thức khi triển khai các FTA thế hệ mới; Luật thỏa thuận quốc tế số 

70/2020/QG14 ngày 13/11/2020 về ký kết thỏa thuận quốc tế: Những nội dung 

cơ bản và điểm mới; một số lưu ý khi triển khai quyết định số 06/2020/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại 

Việt Nam (có Chương trình chi tiết kèm theo Công văn của Cục Ngoại vụ, Bộ 

Ngoại giao). 

 Kinh phí: Bộ Ngoại giao đài thọ chi phí tổ chức khóa học; chi phí ăn, ở, 

đi lại cho cán bộ, công chức tham gia lớp do cơ quan cử cán bộ, công chức chi 

trả.  

 Sở Ngoại vụ xin thông báo và đề nghị các cơ quan cân nhắc nhu cầu, xem 

xét cử công chức, viên chức tham gia lớp học nói trên. Văn bản đăng ký đề nghị 

gửi cho Sở Ngoại vụ chậm nhất trong ngày 16/4/2021 để kịp thời tổng hợp và 

đăng ký với Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao. Đầu mối liên hệ của Sở Ngoại vụ: 



ông Lê Mạnh Kiên, Chuyên viên Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế, ĐT: 

0946191369, Email: manhkienls@gmail.com.  

 Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo./.  

 (Gửi kèm Công văn số 61/CNV-VP ngày 02/4/2021 của Cục Ngoại vụ - 

Bộ Ngoại giao và biểu Mẫu đăng ký ). 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy 
 

mailto:hiensngvls@gmail.com


 

........................................... 

TÊN ĐƠN VỊ ................ 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI NGOẠI 

Thái Nguyên, ngày 26-27/4/2021 
 

ST

T 

Họ và tên Nam/

Nữ 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Chức danh Cơ quan công tác Đăng ký dự 

chiêu đãi 

tối 

26/4/2021 

ĐT Cơ 

quan 

ĐT Di 

động 

Fax: Email Ghi 

chú 

1            

2            

            

            

 

 

                      ............., ngày    tháng 4 năm 2021 

                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                         (Ký tên, đóng dấu) 
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