
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NC Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

V/v ký kết và thực hiện Biên bản ghi 

nhớ triển khai Dự án xây dựng 

chương trình giáo dục thanh thiếu 

nhi nhằm mục đích thúc đẩy du lịch 

trải nghiệm nông thôn Việt Nam 

 

 
           Kính gửi:  Tỉnh đoàn Lạng Sơn. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 1081-CV/TĐTN-TCKT ngày 24/02/2020 

của Tỉnh đoàn Lạng Sơn; Công văn số 143/SNgV-HTQT ngày 10/3/2020 của Sở 

Ngoại vụ về việc đề nghị cho phép Tỉnh đoàn Lạng Sơn tham gia ký kết và thực 

hiện Biên bản ghi nhớ với đối tác Nhật Bản về phối hợp triển khai Dự án xây 

dựng chương trình giáo dục thanh thiếu nhi nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trải 

nghiệm nông thôn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho phép Tỉnh đoàn Lạng Sơn tham gia ký kết và 

thực hiện Biên bản ghi nhớ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các 

đối tác Nhật Bản về phối hợp triển khai Dự án xây dựng chương trình giáo dục 

thanh thiếu nhi nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trải nghiệm nông thôn Việt Nam 

theo đề nghị của Tỉnh đoàn Lạng Sơn và Sở Ngoại vụ tại các Công văn nêu trên.  

2. Giao Tỉnh đoàn Lạng Sơn nghiên cứu đề xuất của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tại Công văn số 205/SVHTTDL-QLDL ngày 04/3/2020 (gửi 

kèm theo) để trao đổi, thống nhất với các đối tác liên quan để bổ sung vào 

Biên bản ghi nhớ những nội dung phù hợp; chủ động phối hợp với các đối tác, 

cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quy trình, thủ tục tiếp nhận, quản lý và 

triển khai Dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ 

nước ngoài./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: NgV, KHĐT, VHTTDL, GDĐT; 

- Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: NC, KGVX, TH; 

- Lưu: VT, NC(PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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