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Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

 

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 Công văn số 1276/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 22/7/2022 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đăng ký cho người nước ngoài thăm 
Chương trình khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật tại tỉnh Lạng Sơn; qua trao đổi 

thống nhất ý kiến với các cơ quan liên quan của tỉnh, Sở Ngoại vụ có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí về việc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đón tiếp và làm việc 

với ông Jo. Koester, Chủ tịch của tổ chức Child Surgery Viet Nam (CSVN), cùng 02 
người nước ngoài (danh sách kèm theo) đến thăm chương trình khám sàng lọc cho trẻ 

em khuyết tật tại tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian:  Từ ngày 25- 29/7/2022. 

Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa các huyện, thành 

phố Lạng Sơn. 

Nội dung: Thăm chương trình khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật tại tỉnh Lạng 
Sơn. 

2. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế và các 

cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung làm việc; quản lý, hướng dẫn Đoàn đảm bảo 

đúng chương trình và thành phần đã đăng ký, tuân thủ Quy chế quản lý thống nhất các 
hoạt động đối ngoại của tỉnh, quy định về tiếp xúc với người nước ngoài, công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và các quy định liên quan; 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); 
- Sở Y tế; 
- Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- P. LSHTQT; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Trịnh Tuyết Mai 



DANH SÁCH 
Người nước ngoài vào thăm Chương trình khám sàng lọc  

cho trẻ em khuyết tật tại tỉnh 

(Kèm theo Công văn số        /SNgV-LSHTQT ngày     /7/2022 của Sở Ngoại vụ) 
 

1. Ông Koster Johannes Karolus Andreas, Chủ tịch Tổ chức CSVN-Child 

Surgery Việt Nam, (Quốc tịch: Hà Lan, số hộ chiếu: NT421DJR6); 

 2. Koster Maayke Florence Omoy, cháu gái Ông Koster Johannes Karolus 

Andreas (Quốc tịch: Hà Lan, số hộ chiếu: NNC3B2Dg6); 

 3. Koster Y da Josephine Mynzoto, cháu gái Ông Koster Johannes Karolus 

Andreas (Quốc tịch: Hà Lan, số hộ chiếu: NNHF47R97)./. 

 (Danh sách gồm 03 người) 
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