
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ NGOẠI VỤ 

Số:       /SNgV-HTQT 
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 

 

Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường: Đại học Hồng Đức; Đại học Văn hóa 

Thể thao và Du lịch; Cao đẳng Y tế. 
 

Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 363/CNV-ĐP ngày 17/11/2022 của 

Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao về việc thông tin 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 

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo tới Quý cơ quan nghiên cứu, có nhu cầu 

đăng ký, tổ chức các hoạt động kỷ niệm; Bản đăng ký của Quý cơ quan đăng ký 

trực tiếp đường link https://www.jotform.com/form/222972102209449, đồng 

thời gửi Sở Ngoại vụ để tổng hợp, phối hợp đề xuất với Đại sứ quán Nhật Bản. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám đốc sở (b/c); 

- Lưu VT, HTQT. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vũ Ngọc Dương 
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