
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

V/v cung cấp thông tin nhu cầu xúc 

tiến hợp tác với đối tác Nhật Bản 

 

 
           Kính gửi:  Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính chào Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 

tại Fukuoka, Nhật Bản và trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự quán đã quan tâm, hỗ 

trợ cho công tác đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua. 

Phúc đáp Công văn số FUK CV 031 ngày 29/5/2020 của Tổng Lãnh sự 

quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản về việc cung cấp thông tin nhu cầu xúc 

tiến hợp tác với đối tác Nhật Bản, đặc biệt các đối tác trong khu vực vùng 

Kyushu, trong đó có tỉnh Fukuoka, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cung cấp 

thông tin về tình hình, điều kiện và nhu cầu hợp tác với các đối tác Nhật Bản 

cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, rất mong Tổng Lãnh sự quán 

tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn trong việc kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp 

tác với các đối tác Nhật Bản, đặc biệt là các địa phương như tỉnh Fukuoka, thành 

phố Buzen trong thời gian tới. 

(Gửi kèm Phụ lục thông tin, Danh mục dự án thu hút đầu tư; Cơ chế, 

chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Lạng Sơn)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở, ngành: NgV, KHĐT, CT,  

  LĐTBXH, NNPTNT, CAT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: THNC, KGVX; 

- Lưu: VT, (PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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