
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn công tác Ủy ban công tác  

về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Lạng Sơn  

 

Thực hiện Công văn số 613/UB-PA ngày 07/9/2020 của Ủy ban công tác về 

các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) về việc tổ chức Đoàn công tác đến 

làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh mời dự làm việc với Đoàn công tác như 

sau: 

 1. Thành phần 

 - Lãnh đạo UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại 

vụ, Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Đoàn công tác Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.  

2. Nội dung: Trao đổi về tình hình thực hiện các quy định của Việt Nam 

trong công tác quản lý hoạt động và quản lý viện trợ PCPNN; tình hình hoạt động 

của các tổ chức PCPNN tại tỉnh Lạng Sơn; chia sẻ thông tin, định hướng và các 

biện pháp vận động viện trợ PCPNN; đưa đoàn công tác đi kiểm tra dự án PCPNN. 

3. Thời gian: 14h00’, ngày 23/9/2020 (thứ Tư). 

4. Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công nhiệm vụ 

- Sở Ngoại vụ là đầu mối đón Đoàn công tác, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh chuẩn bị điều kiện và công tác hậu cần liên quan, in, phát tài liệu phục 

vụ buổi làm việc; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND huyện Chi Lăng 

và các cơ quan liên quan đưa Đoàn đi thăm, kiểm tra Dự án “Cải thiện điều kiện 

học tập cho trẻ em xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng”.   

- Các thành phần dự họp chuẩn bị báo cáo, ý kiến phát biểu theo chức năng, 

nhiệm vụ; phối hợp đón tiếp Đoàn công tác theo Chương trình. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

(Gửi kèm Chương trình đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác).  

Nơi nhận:                                                           

- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- UBND huyện Chi Lăng;                                                        

- Đài PTTH, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, HC-QT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 

 



CHƯƠNG TRÌNH   

ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ 

CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI  

(Ngày 23/9/2020) 

(Kèm theo Giấy mời số:         /GM-UBND ngày        /9/2020 của UBND tỉnh) 

 

Thời gian Nội dung Thành phần 

11h30 - 13h30 Đón Đoàn công tác và tiếp 

cơm trưa Đoàn  

Lãnh đạo và chuyên viên Sở 

Ngoại vụ 

14h00 - 15h30 Làm việc với Đoàn công tác 

tại Trụ sở UBND tỉnh  

Lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện 

Lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh, Công an tỉnh, các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Ngoại vụ, Nội vụ, Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh. 

15h30 - 17h30 Đưa Đoàn đi thăm và kiểm tra 

Dự án “Cải thiện điều kiện 

học tập cho trẻ em xã Thượng 

Cường, huyện Chi Lăng” do 

Tổ chức Terre Des Hommes, 

Đức tài trợ 

Đại diện các Sở: Ngoại vụ, Kế 

hoạch và Đầu tư, Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh và UBND huyện Chi 

Lăng. 

18h00 - 19h00 Lãnh đạo tỉnh mời cơm Đoàn 

công tác tại Nhà hàng Bắc 

Long Giang  

Như thành phần làm việc với 

Đoàn tại Trụ sở UBND tỉnh và 

đưa Đoàn đi kiểm tra dự án. 
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