
 

 

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 8 năm 2022 

V/v đề nghị phối hợp cung cấp 

thông tin quảng bá, thu hút đầu 

tư, du lịch của địa phương cho 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 

Sydney, Úc. 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

 

 Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 

Sydney, Úc sẽ tổ chức sự kiện "Explore Viet Nam" để quảng bá hình ảnh đất 

nước, con người Việt Nam, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư du lịch Việt 

Nam đến với du khách, doanh nghiệp tại Úc. Các địa phương có nhu cầu quảng 

bá hình ảnh, giới thiệu, thu hút đầu tư, du lịch, hợp tác quốc tế có thể gửi video 

clips giới thiệu bằng tiếng Anh để Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney hỗ 

trợ trình chiếu nhân dịp này. 

Nhằm tận dụng kênh thông tin đối ngoại của cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài, tranh thủ sự hỗ trợ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Úc để 

hỗ trợ tỉnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh đến các đối tác của Úc, Sở Ngoại vụ 

trân trọng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối 

hợp cung cấp video clip giới thiệu, kêu gọi đầu tư, thu hút du lịch bằng tiếng 

Anh hoặc có phụ đề tiếng Anh về Sở Ngoại vụ trước ngày 25/8/2022 để Sở 

Ngoại vụ gửi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Úc. Đầu mối liên hệ: 

Ông Lê Mạnh Kiên, Chuyên viên phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại 

vụ, điện thoại: 0946191369, email: manhkienls@gmail.com.  

Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch quan tâm, phối hợp thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- P.LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy 
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