
 

 

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 5 năm 2022 

V/v đề nghị chuyển thông tin cho 

gia đình công dân huyện Hữu 

Lũng bị nạn ở Nhật Bản. 

 

 

Kính gửi: UBND huyện Hữu Lũng. 

 

 Ngày 11/4/2022, Sở Ngoại vụ nhận được Đơn trình báo và đề nghị giúp đỡ của 

công dân Lô Minh Hoàng, địa chỉ thường trú tại thôn Tân Minh, Nhật Minh, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn liên quan đến công tác bảo hộ công dân là công dân Lô Tiến 

Minh (em trai của công dân Lô Minh Hoàng) bị nạn tại Nhật Bản. Ngay sau khi nhận 

được Đơn trình báo, Sở Ngoại vụ đã có Công văn số 252/SNgV-LSHTQT ngày 

11/4/2022 gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc chuyển đơn trình báo và đề nghị 

giúp đỡ của công dân Lô Minh Hoàng. 

 Đến ngày 04/5/2022, Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 1567/LS-BHCD 

ngày 29/4/2022 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc trường hợp anh Lô Tiến 

Minh tại Nhật Bản, trong đó, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo sơ bộ thông tin 

về công dân Lô Tiến Minh như sau: 

 Thực tập sinh Lô Tiến Minh, nhập cảnh Nhật Bản ngày 19/01/2019; Công ty 

phái cử Tohoku Sông Đà, nghiệp đoàn quản lý GIC Support Kyodo Kumiai; Công ty 

tiếp nhận tại Osaka. Công dân Lô Tiến Minh đã vay nặng lãi, bị chủ nợ bắt, nhốt, quay 

video, gửi tin nhắn gây áp lực buộc gia đình tại Việt Nam phải gửi tiền sang; công dân 

Lô Tiến Minh đã tự trốn ra ngoài; trình diện và khai báo vụ việc với Cảnh sát 

Komatsugawa, quận Edogawa, Tokyo. Hiện công dân Lô Tiến Minh đang lưu trú tại 

cơ sở do cảnh sát bố trí. Do tính bảo mật phục vụ công tác điều tra nên cơ quan chức 

năng sở tại không cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ việc. 

 Về việc này, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị UBND huyện Hữu Lũng phối hợp 

giúp thông báo vụ việc nêu trên đến gia đình anh Lô Tiến Minh. Sở Ngoại vụ sẽ tiếp 

tục trao đổi, nắm thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao khi có diễn biến mới để kịp 

thời phối hợp thực hiện công tác bảo hộ công dân. 

Xin trân trọng đề nghị và rất mong nhận được sự phối hợp của UBND huyện 

Hữu Lũng./. 

(Gửi kèm Công văn số 1567/LS-BHCD của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LSHTQT; 

- Lưu: VT.  
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Trần Thị Vân Thùy 
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