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S&  3G5/KH-UBND Quáng Tn, ngàytháng 5 nàm 2020 

ICE HOACH 
To chfrc Hi nghj Xñc tin, vn dng vin trQr phi chInh phil ntrcirc ngoài 

giai don 2020-2025 

I. CAN C1X TRIEN KHAI HQI NGHJ 

- Chi.rong trInh qu& gia v tang ci.thng hvp  tác và vn dng vin trç phi 
chInh phü nuàc ngoài giai doan 2019-2025 ban hành kern theo Quyt djnh s6 
1 225/QD-TTg ngày 17/9/2019 cUa Thu tuàng Chinh phü. 

- Chwmg trInh cong tác trQng tam cüa UBND tinh Quáng Trj ban hành kern 
theo Quyêt djnh sO 223/QD-UBND ngày 21/01/2020. 

- Chwing trInh xüc tin vn dng vin trcl giai doin 2020-2025 cüa tinh 
Quãng Trj ban hành kern theo Quyêt dnh so 331 5/QD-UBND ngày 02/12/2019 cüa 
UBND tinh. 

II. MIJC TLEU CUA HQI NGH! 

- Dánh giá két qua thirc hin cong tác xüc tin vn dng vin trçl phi ChInh 
phU nuàc ngoâi (PCPNN) giai don 2014-2019, thão 1un và dnh humg vn dng 
vin trçl PCPNN giai doan 2020-2025. 

- GiOi thiu chtrcing trInh xüc tiên vn dng vin trçi giai do?n 2020-2025 cüa 
tinh Quãng Trj ban hành kern theo Quyet djnh so 3315/QD-UBND ngày 
02/12/2019. 

- Giâi thiu tng quan v tinh Quãng Trj, danh mi1c dir an vn dng vin trçi. 

- Ghi nhn cam kt thOa thu.n hcp tác giUa UBND tinh Quáng Trj và các nhâ 
tài trçi quc tê, mt so dôi tác tO chirc PCPNN. 

- Khen thuông, biu di.rcing nhftng t chirc, cá nhân thuc t chirc PCPNN, 
cac nhâ tài trq ni.thc ngoài có nhieu dong gop tich cxc, hiu qua cho sir phát triên 
cüa tinh Quáng Tr giai don 2014-20 19. 

HI. NQI DUNG TRIEN KIIAI 

1. Thô'i gian: Hi nghj din ra trong thyi gian 02 ngày, det kiln trong thông 8 
näm 2020. 

- Ngày thtr nhAt: Don tip di biu và dua dai  biu di thärn thirc dja mt s6 
chwing trInh, dir an (dir an born mIn và d an h trçY phát triên). 

- Ngày thir hai: H)i nghj chInh thirc. 

(GiOy mài kern chuvng trInh nghj su cza 1-161 nghi së dwcrc UBND tinh phát 
hành frithc thai gian dién ra H3i nghj 10 ngày). 

2. Oja dim t chu'c: Khách san  Sài Gôn Dông Ha, s6 01 Büi Thj Xuân, 
thành ph Dông Ha, Quâng Trj. 
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3. Chü trI: Lânh do UBND tinh và Iânh dao Uy ban cong tác v cac th chrc 
PCPNN/Lién hip các to chrc hthi nghj Vit Nam dông chi trl. 

4. Thãnhphn: 

> Trung tron: Dai din Bô Ngoi giao (Cc Ngoi vi, Ciic phitc vil 
ngoi giao doàn), BO Kê hotch & Dâu tu (Viii Kinh tê dôi ngoi), B) Quocphông 
(co quan thu?mg trirc BCD 701), Lien hip cac to chirc Htu nghj Vit Nam, Uy ban 
cong tác ye các to chirc PCPNN, Ban Diêu phôi vin trçY nhân dan (PACCOM). 

> Di din các to chtrc quc t: 

- Chuyên gia, quãn I các t chirc PCPNN cO van phông va hçp tác vài 
tinh; 

- D2ji din mOt  s t chirc PCPNN iOn có nhiu tim näng hçp tác, mt so 
t chirc quôc té; 

- Nhâ tài trci quc t& các cc quan di din ngoi giao rnrOc ngoài t?i  Vit 
Nam. 

> Di din các tinh: Dai  din lânh d?o  UBND tinh vâ SO Ngoai vi1 các 
tinh Thira Thiên Hue, Quãng BInh. 

> Tinh Quãng Trj: 

- D?i din lãnh do Thirmg tnrc Thih üy, Doàn Di biu Qu& hi tinh, 
Hi dông nhân dan tinh, Uy ban nhân dan tinh, UBMTTQVN tinh Quãng Trj; 

- Các SO, Ban, ngành, doàn th ti dla  phucing; 

- Di din lânh dao  UBND các huyn, thành phd, thj xâ trong tinh. 

> Di din các cr quan thông tn, báo chI trung Irong và dja phtro'ug: 

- Dài PTTH tinh, Dãi PTTH khu virc VTV8, Dãi PTTH Qu& hi tai 
Quáng Trj. 

- Báo Thai dai  (Lien hip các t chtrc Hthi nghj Vit Nam), Báo Quãng 
Trj, Trang web tinh và các cci quan thông tan báo chI khác. 

D.r kiln thành phn tham dr Hi nghj khoáng 200 dcii bilu. 

5. Qua tng: Dai  biu quôc th, Trung wing và ngoi tinh: qua tng kru nirn 
(b qua tang gOm: bInh giü nhit vO tre, ly uOng nuOc vO tre và ông hut tre Co khäc 
logo tinh Quãng Trj). 

6. Kinh phi: Ngân sách tinh cp và huy dng tü các ngun hcip pháp khác. 

IV. TO CHIC THVC HIN 

1. Van phông UBND tinh: 

- Tham mixu LAnh dto UBND tinh ye Chucmg trinh, k hoach th chüc HOi 
nghj; 

- Phi hqp SO Ngoai vii trin thai Cong tác t chirc Hi nghj. 

2. S& Ngoi viii: 

- Chü tn, phi hp các co quan lien quan xay dirng K hoach t chirc Hi 
nghj, kjch bàn tO chirc Hi nghj; ChU trI, lam vic vOi các dGn vj, cá nhãn lien quan 
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hoân thin các ni dung nhi.r phim phóng sr, bài phát biu, tham 1un, tháo 1un 
theo kich ban chinng trinh Hôi nghi, Lap danh sach dat biêu tham du Hôi nghi, Gui 
giây miii di biêu các to chüc PCPNN vã quôc tê ye d Hi nghj. 

- ChuAn bj tãi Iiu Hi ngbj: chuong trmnh nghj sir, báo cáo kt qua trin khai 
xüc tiên vn dng vin trçY PCPNN giai doan 2014-2019; các djnh huàng xüc tiên 
vn dng viên trç PCPNN giai doan 2020-2025; tp hcrp bién tp tâi 1iu vn dng, 
kêu gçi vin trq và danh rniic d ánldê xuât dir an song ng Anh - Vit, hInh ãnh 
giOi thiéu tInh hInh kinh tê - xâ hti, kêt qua vn dng cüa tinh giai don 2014-20 19, 
in an tãi 1iu. 

- Phi hcip vâi Cc Ngoi vi1, Cc phic vii ngoi giao doàn (BNG), 
PACCOM... m?:ii di biêu; tiêp xüc vâ lam vic vâi các nhà tài trq/dôi tác quôc t và 
PCPNN chuân bj cac van ban thôa thun trInh UBND tinh phê duyt ni dung dê to 
chtrc k kêt ti Hi ngh (5-10 thôa thun, biên ban ghi nhâ tài trq hoc thOa thun 
hcp tác khung); 

- Chü trI, khâu ni và phi hcip vOi các don vj lien quan xây dimg phuong an 
vâ huàng dan di biêu di thäm thirc dja; 

- Chü tn vâ phi hcip vOl các don vj lien quan v cOng tác 1 tan, hu c.n, 
phiên djch cabin phic vit HOi  nghj; 

- Phi hcip Ban Thi dua khen thuOng tinh/SO Ni vi thng hqp h so, danh 
sách khen thi.rOng trInh UBND tinh; 

- Lp dir toán kinh phi don tip di biêu vâ t chirc Hi nghj g1i SO Tãi chInh 
thâm djnh trInh UBND tinh phê duyt tnxOc ngày 30/6/2020. (Trong do bao gôm: 
Kinh phi bO trIphteong tin dwa dOn và hru trz cho dgi biêu Trung trang, quOc té và 
các tinh bQn rrong thai gian then ra Hç5i nghf; Tic chiêu dãi cüa Lânh dgo UBND 
tinh vào tOi ngOy thz nhát dói vO'i các dai biéu khách rnài, dai biêu trung trong, 
quc t và mót so dói tác lien quan. ..; Miii coin toàn the dai biéu sau khi két thzc 
H5i nghj; Các kinh phi khác lien quan den cOng tác tO chic H5i nghj,). 

3. Sfr K hoch & Du tir: 

- Chun bj thông tin v giOi thiu thng quan kinh th - xã hi yã lng ghép các 
chuxing trInh hcp tác PCPNN vào kê hoch phát triên kinh tê-xâ hôi hang näm ti 
dja phuong; 

- Phi hp vOi SO Ngoi vii cung cAp các ni dung lien quan dn Chuong trInh 
Hi nghj. 

4. SO Tài chInh: ThAm dnh kinh phi ti chrc Hi nghj trInh UBND tinh. 

5. Ban Thi dna Khen thuo'ng tinh/S& Ni vi: Chü trI, phi hçp SO Ngoai vii 
tng hçip danh sách, h so dê nghj khen thuOng dôi ngoi trInh UBND tinh. 

6. UBND các huyn, thj xã, thãnh ph: 

- Lp d xuAt dx an g1ri SO Ngoi vii truOc 20/6/2020; phi hqp SO Ngoi v11 
tip xOc, vn dng tài trçi; 

- Xây dirng danh miic dir an vn dng vin trçi PCPNN giai don 2020-2025 
cüa dja phuong gcri SO Ngoi vii trt.rOc 20/6/2020. 
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7. Dài PTTH tinh, báo Quãng Trj, Trang web tinh: 

- Dâi Phat thanh - Truyn hmnh tinh chü trI, phi hçrp vâi S& Ngoi vii thirc 
hin phóng s1 trInh chiêu ti Hi nghj; 

- Báo Quàng Trj chU tn, ph& hcp vài Sà Ngoai vit thirc hin bài phông v.n 
Lãnh do UBND tinh ye xüc tiên v.n dng vin trQr PCPNN phiic v1i phát triên KT-
XFI vâ các bài däng phic vi,1 Hi nghj. 

- Thông tin, tuyên truyn, dang tâi các ni dung chuyên d v cong tác hçp tác 
PCPNN ti dja phucmg và dixa tin ye HOi nghj. 

Trén day là K hoch t chirc HOi  nghj xüc tin, vn dng vin trçl phi chmnh 
phü nuâc ngoài giai don 2020-2025 cüa tinh Quãng Trj. UBND tinh yêu câu các 
dcin vi, dja phxong can cir chirc näng, nhim vii duçic phân công, phôi hçrp chuân bj 
tot ni dung, chucmg trinh HOi  nghj. Các thông tin lien quan, xin vui lông lien h: 
Ong Nguyn Drc Quang - Phó Giám doe Sâ Ngoi vii (Din thoi: 0903507604; 
Email: quanghuyenduygmail.com); Ong Lê Nguyen Hâi Ducnig — PhO Truâng 
phOng Tài Mu — Van phông U' ban nhân dan tinh (Din tho?i: 0965046688; 
Email: Lenguyenhaiduongquangtri.gov.vn)./Y 

Nyi nhân: 
- B Ngoi giao (Cc Ngoi vv); 
- Lien hip các to chirc H&u nghj Vit Nam; 
- Uy ban cOng tác PCPNN; 
- Các PCI UBND tinh; 
- NhLr thành phân duqc phán công; 
- CVP và các PVP UBND tinh; 
- Lru: VT, TMD. 
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