
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

           SỞ NGOẠI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GM-SNgV Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự họp về công tác chuẩn bị và tổ chức Khóa đào tạo  

"Đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế địa phương - Du lịch  

văn hóa sinh thái" 

 

 

             Kính gửi: - Sở Nội vụ; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

 

 Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công văn số 5289/VP-THNC ngày 25/12/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc đồng ý hợp tác với Trung tâm Đào tạo Đô thị Quốc tế (IUTC), 

Chính quyền tỉnh Gangwon, Hàn Quốc và Chương trình Nhân cư Liên hợp quốc 

(UN-HABITAT) tổ chức Khóa đào tạo bằng hình thức trực tuyến với chủ đề 

"Đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế địa phương - Du lịch văn hóa sinh thái". 

Để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Ngoại vụ kính mời đại diện của 

các cơ quan liên quan tới dự họp để trao đổi, thống nhất về công tác chuẩn bị và 

tổ chức Khóa đào tạo "Đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế địa phương - Du 

lịch văn hóa sinh thái", cụ thể như sau: 

Thời gian: Bắt đầu từ 15h00', ngày 24 tháng 02 năm 2021. 

 Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở Sở Ngoại vụ (số 10, đường Hùng 

Vương, phuờng Chi Lăng, TP. Lạng Sơn). 

 Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở và phòng chuyên môn của các sở: 

Ngoại vụ, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Sở Ngoại vụ trân trọng kính mời các đồng chí tới dự họp./.  

 (Gửi kèm một số tài liệu liên quan).  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- P.LSHTQT;  

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy  
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