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Số:2559 /VP-NC 

V/v thúc đẩy hợp tác với đối tác Úc

 
Lạng Sơn, ngày   06  tháng 7 năm 2018 

 
           Kính gửi: Sở Ngoại vụ. 

 
Sau khi xem xét Công văn số 488/SNgV-HTQT ngày 04/7/2018 của Sở 

Ngoại vụ về việc đề xuất một số nội dung thúc đẩy hợp tác với đối tác Úc, đồng 
chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan (các Sở: Kế hoạch 
và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 
thành phố Lạng Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp thành 
viên) đón tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng Doanh nghiệp Australia - 
Việt Nam tại tỉnh Lạng Sơn vào ngày 17/7/2018.  

2. Giao Sở Ngoại vụ nghiên cứu khả năng hợp tác và thúc đẩy việc kết 
nghĩa thành phố Lạng Sơn với thành phố Goulburn Mulwaree, Bang New South 
Wales, Australia; làm đầu mối thông tin với Đoàn công tác Australia về chương 
trình làm việc tại tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội 
dung, đón tiếp, làm việc với Đoàn; cử cán bộ phiên dịch trong quá trình Đoàn 
làm việc tại tỉnh; kết thúc chương trình thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Ngoại vụ thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: KHĐT, GDĐT, NNPTNT; 
- Công an tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: NC, TH, KTTH, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 
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