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Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

V/v cho phép trợ giảng tiếng    

Anh của Chương trình Fulbright 

đến giảng dạy tại Trường THPT 

chuyên Chu Văn An 

 

 
 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

 

Căn cứ Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lạng Sơn ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng 

Sơn; Quyết định số 2089-QĐ/TU ngày 09/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng 

Sơn ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thống nhất 

các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 643-QĐ/TU 

ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

1437/SGDĐT-TCCB ngày 24/5/2022 về việc đề nghị cho phép Trợ giảng tiếng Anh 

của Chương trình Fulbright tham gia giảng dạy tại Trường THPT chuyên Chu Văn An 

và trao đổi thống nhất với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí về việc Trợ giảng tiếng Anh Tommy Thien Nguyen, Quốc tịch: Hoa 

Kỳ, số Hộ chiếu: 580385030, đến tham gia giảng dạy Ngữ âm và Kỹ năng giao tiếp 

cho học sinh các lớp và đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và giảng dạy 

cho giáo viên trường THPT chuyên Chu Văn An. 

Thời gian: Từ ngày 28/8/2022-31/5/2023. 

2. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường THPT chuyên Chu Văn An 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận, quản lý và hướng dẫn Trợ giảng 

tiếng Anh giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình, thời gian đã đăng ký; chấp 

hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, quy định về quản lý thống nhất 

các hoạt động đối ngoại và công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh; phối 

hợp chặt chẽ với Công an tỉnh nắm chắc tình hình hoạt động của người nước ngoài 

trong quá trình cư trú và làm việc tại địa bàn; kết thúc chương trình thực hiện chế độ 

báo cáo theo quy định. 

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Công an tỉnh; 

- Trường THPT chuyên Chu Văn An; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trịnh Tuyết Mai 
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