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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Học viện  

Quản lý giáo dục quốc tế ATI 
 

Sau khi xem xét đề nghị của của Công ty TNHH Học viện quản lý giáo 

dục quốc tế ATI về việc liên kết hợp tác về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, 

thương mại và chuyển giao công nghệ tại Công văn số 55/CV-ATI ngày 

02/12/2019; Công văn số 846/SNgV-HTQT ngày 13/12/2019 của Sở Ngoại vụ 

về việc báo cáo, đề xuất tiếp, làm việc với Đoàn công tác Nhật Bản; UBND t nh 

tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Học viện quản lý 

giáo dục quốc tế ATI như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND t nh: Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND t nh;  

- Đoàn công tác của Công ty TNHH Học viện quản lý giáo dục quốc tế 

ATI và đối tác Nhật Bản của Công ty. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 9 giờ 20 ngày 16/12/2019, tại phòng họp trực 

tuyến tầng 3, trụ sở UBND t nh.  

3. Nội dung: Trao đổi về việc liên kết hợp tác giáo dục nghề nghiệp, việc 

làm, thương mại và chuyển giao công nghệ giữa Công ty TNHH Học viện quản 

lý giáo dục quốc tế ATI, đối tác Nhật Bản và UBND t nh Lạng Sơn. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đầu mối liên lạc với Đoàn 

công tác; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung cho 

Lãnh đạo UBND t nh làm việc với Đoàn; kết thúc làm việc thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định. 

- Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Văn phòng UBND t nh chuẩn bị công tác 

phiên dịch, lễ tân, hậu cần, quà tặng đối ngoại để phục vụ làm việc với Đoàn. 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự làm việc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND t nh; 

- Công ty TNHH Học viện quản lý giáo dục 

  quốc tế ATI; 

- Báo LS, Đài PTTH t nh (Cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND t nh, 

  các Phòng: TH, NC, HCQT,THCB;  

- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

                        

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CH NH V N  H NG 

 HÓ CH NH V N  H NG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 


		2019-12-13T15:22:02+0700


		2019-12-13T15:33:59+0700


		2019-12-13T15:33:59+0700


		2019-12-13T15:33:59+0700




