
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

 

Số:          /UBND-VP 
V/v chương trình hỗ trợ của Đại sứ 

quán Nhật Bản tại Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sầm Sơn, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

UBND thành phố Sầm Sơn nhận được Công văn số 1400/SNgV-HTQT 

ngày 22/11/2022 của Sở Ngoại vụ Thanh Hóa về việc chương trình hỗ trợ của 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, nội dung cụ thể như sau: 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của Việt 

Nam và Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 

phát động tổ chức các hoạt động kỷ niệm quy mô nhỏ; đồng thời, có hình thức 

hỗ trợ các đơn vị tổ chức các sự kiện, cụ thể: 

- Hình thức hỗ trợ: Kinh phí (tối đa 35.000.000 đ/sự kiện) hoặc cung cấp 

địa điểm tổ chức (tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam). 

- Đối tượng đăng ký: Không hạn chế 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 02/12/2022 (có tài liệu kèm theo). 

- Thông tin liên hệ: 50japan-vn@ha.mofa.go.jp 

UBND thành phố Sầm Sơn thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn nghiên cứu, có nhu cầu đăng ký, tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm; Bản đăng ký gửi vào đường link https://www.jotform.com/form/222972 

102209449, đồng thời gửi trực tiếp tới Sở Ngoại vụ Thanh Hóa để tổng hợp, 

phối hợp đề xuất với Đại sứ quán Nhật Bản./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử (t/b); 

- Lưu: VT, VP(H). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Đạt 
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