
 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:         /SNgV-LSHTQT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7  năm 2022 

V/v đề nghị hỗ trợ thông báo 

chương trình học bổng đào tạo 

đại học năm 2022 của tỉnh Lạng 

Sơn cho sinh viên Quảng Tây, 

Trung Quốc tại Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

Đại học Quốc Gia Hà Nội. 

 

 

 
Kính gửi: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc. 

 

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn kính chào Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam 

Ninh, Trung Quốc và trân trọng đề nghị Tổng Lãnh sự quán phối hợp, giúp đỡ như 

sau: 

Nhằm tiếp tục triển khai hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa tỉnh 

Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), năm 

2022, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cấp 05 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Quảng 

Tây, Trung Quốc sang theo học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. 

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 

tại Nam Ninh, Trung Quốc giúp thông báo đến Chính quyền nhân dân Khu tự trị và 

các cơ quan chức năng liên quan của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung 

Quốc về chương trình học bổng này; đồng thời hỗ trợ hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển 

giao hồ sơ đăng ký của lưu học sinh Quảng Tây (Trung Quốc) cho tỉnh Lạng Sơn 

(qua đầu mối Sở Ngoại vụ) trước ngày 15/8/2022, để các cơ quan của tỉnh hoàn tất 

các thủ tục tiếp nhận lưu học sinh đến theo học tại trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. 

(Thông tin tuyển sinh và mẫu đăng ký dự tuyển được gửi kèm công văn này)  

Sở Ngoại vụ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán 

Việt Nam tại Nam Ninh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở GD&ĐT ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LSHTQT;  

- Lưu: VT (NTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy 
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