
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NGOẠI VỤ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

Số:        /SNgV-VP 
V/v tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ 

năng giao tiếp tiếng Lào. 

 Quảng Trị, ngày       tháng  05  năm 2022 

 

                   Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND tỉnh v/v 
ban hành Kế hoạch và phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức của tỉnh Quảng Trị năm 2022; Nhằm trang bị trình độ tiếng Lào cho cán bộ, 
công chức, lực lượng vũ trang thuộc các Sở, Ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh 

phục vụ nhu cầu giao lưu, hợp tác; Sở Ngoại vụ sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao 
tiếp tiếng Lào, nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang của các Sở, Ban, Ngành và địa 
phương trên địa bàn tỉnh. 

- Số lượng: Mỗi cơ quan cử từ 01- 02 cán bộ tham gia. 
2. Nội dung: Bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản, nghe, nói, đọc , viết và giao tiếp bằng 

tiếng Lào. 

3. Giảng viên: Giảng viên ngôn ngữ Lào có kinh nghiệm cùng với trợ giảng là 
người Lào tham gia giảng dạy, giao tiếp với học viên. 

4. Thời gian, địa điểm: 
- Thời gian: 04 tháng, mỗi tuần 3 buổi, từ 14h00-17h00, thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu 

hàng tuần. Dự kiến khai giảng đầu tháng 6/2022. 
- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ đối ngoại tỉnh, đường Nguyễn Cơ Thạch, thành phố 

Đông Hà. 
  Để lớp bồi dưỡng diễn ra theo đúng kế hoạch, Sở Ngoại vụ đề nghị các cơ quan, 

đơn vị đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nói trên 
và gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 15/05/2022 để Sở Ngoại vụ tổng hợp. 

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

 
Nơi nhận:   
- Như trên;   
- GĐ, các PGĐ; 
- Lưu VT, VP. 

 KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Trần Khánh Phôi 
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