UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NGOẠI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:141 /SNgV-HTQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề nghị tham gia ý kiến về Kế
hoạch tổ chức Diễn đàn gặp mặt, chia
sẻ thông tin với các tổ chức, dự án
PCPNN năm 2022

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh & Xã
hội, Tài chính;
- Công an tỉnh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- Công đoàn Viên chức tỉnh.

Nhằm hiệu quả tăng cường công tác quản lý hoạt động và sử dụng viện trợ
PCPNN, triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác PCPNN và các lĩnh vực liên
quan khác, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn gặp mặt, chia sẻ
thông tin giữa các cơ quan, ban ngành liên quan trong tỉnh và các tổ chức, dự án
PCPNN năm 2022.
Để có cơ sở triển khai thực hiện sự kiện này, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị
quý cơ quan có ý kiến về Kế hoạch (đính kèm) trước ngày 05/3/2022, bản mềm xin
gửi vào hộp thư điện tử: h.phdung@gmail.com.
Đầu mối liên hệ: Bà Hoàng Thị Phương Dung, Phó Trưởng phòng Hợp tác
quốc tế, Điện thoại: 3854745/0982002311
Rất mong nhận được sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
UBND tỉnh (b/c);
GĐ, PGĐ sở;
Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
Lưu: VT, HTQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Triều Thương
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(Dự thảo) KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN CHIA SẺ THÔNG TIN
VỚI CÁC TỔ CHỨC, DỰ ÁN PCPNN NĂM 2022
I. NỘI DUNG
- Gặp mặt, nắm bắt tình hình triển khai các văn bản thỏa thuận hợp tác
phi chính phủ trên địa bàn tỉnh giữa cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh với đại
diện các tổ chức, dự án PCPNN.
- Phổ biến các văn bản, trao đổi, giải đáp các vướng mắc liên quan như
quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính
thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho VN trên địa bàn
tỉnh, quản lý hoạt động PCPNN, quản lý viện trợ khẩn cấp, quản lý ký kết thỏa
thuận, hội nghị hội thảo quốc tế, thủ tục đoàn vào liên quan Covid, tuyển dụng,
quản lý lao động người VN làm việc cho các tổ chức nước ngoài, xác nhận viện
trợ.
- Nâng cao nhận thức của các cơ quan phối hợp và các dự án PCPNN
trong công tác quản lý hoạt động và sử dụng viện trợ tại địa phương, hướng tới
việc tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các bên.
II. CHỦ TRÌ: Sở Ngoại vụ
III. HÌNH THỨC: Trực tiếp kết hợp trực tuyến
IV. THÀNH PHẦN: Dự kiến 64 đại biểu
1. Đại diện các tổ chức quốc tế, các dự án PCPNN trên địa bàn tỉnh:
(40 đại biểu)
- Chuyên gia, quản lý, đại diện các tổ chức PCPNN có văn phòng và hợp
tác với tỉnh (01-02 đại biểu/tổ chức)
2. Đại diện cấp tỉnh: (20 đại biểu)
- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phòng chuyên môn của các cơ quan: Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, LHHN tỉnh, LĐ-TB&XH, Công
đoàn viên chức tỉnh...
- Đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo và cán bộ các phòng, đơn vị thuộc Sở
Ngoại vụ.
3. Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương: (04 đại biểu)
- Đài PTTH tỉnh (02), Báo Quảng Trị (01), Web tỉnh (01)
IV. CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
1. Thời gian: Hội nghị dự kiến diễn ra chính thức trong thời gian 01
buổi vào giữa tháng 3/2022.
2. Địa điểm tổ chức: Tầng trệt, Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà, 01 Bùi
Thị Xuân, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
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3. Ngôn ngữ: Việt - Anh (dịch song song hoặc phiên dịch các tổ chức
thực hiện).
4. Chương trình cụ thể:
Thời gian
08h00-08h10
08h10-08h20

08h20-08h30

08h30-09h00
09h00-10h00

10h00-11h00

11h00-11h20

Nội dung

Thực hiện/ghi chú

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
BTC
Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu
chào mừng và tóm tắt tình hình phát triển
kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại và
Giám đốc Sở Ngoại vụ
hợp tác quốc tế của tỉnh năm 2021 và kế
hoạch năm 2022
Đại diện Lãnh đạo Sở đánh giá hoạt động
của các tổ chức, dự án PCPNN trong Phó Giám đốc Sở Ngoại
năm 2021, triển khai CT XTVĐVT 2022
vụ
của UBND tỉnh
Đại diện Lãnh đạo 02-03 cơ quan, đơn vị
Đại biểu các cơ quan
liên quan phát biểu
Phổ biến văn bản mới ban hành:
1. Quản lý và sử dụng viện trợ không
Sở KH&ĐT
hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát
triển chính thức của các cơ quan,
tổ chức, cá nhân nước ngoài dành
cho VN trên địa bàn tỉnh
2. Quy định về ký kết và thực hiện
Sở Ngoại vụ
thỏa thuận quốc tế (Luật thỏa
thuận quốc tế số 70/2020/QH14
của Quốc hội khóa XIV và các
Nghị định liên quan của Chính
phủ)
3. Quy trình, thủ tục cấp phép tổ
Sở Ngoại vụ
chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại
TTPVHCC
4. Quy trình tuyển dụng lao động
Sở Ngoại vụ
theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP
Trao đổi ý kiến, giải đáp thắc mắc,
Các đại biểu tham dự họp
vướng mắc của các tổ chức, dự án
(có thể gợi ý trước 3-5 tổ
PCPNN đang triển khai hợp tác trên địa
chức về các chủ đề cụ thể)
bàn tỉnh
Tổng hợp các ý kiến, phát biểu kết luận
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Ngoại vụ

4

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức buổi gặp mặt; phối hợp
các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung để tổ chức buổi gặp mặt.
- Lập danh sách đại biểu dự buổi gặp mặt, gửi giấy mời đại biểu các tổ
chức, dự án PCPNN và các cơ quan liên quan dự buổi gặp mặt.
- Chủ trì việc giải đáp các thắc mắc, vướng mắc của tổ chức, dự án
PCPNN các vấn đề liên quan lĩnh vực quản lý của Sở Ngoại vụ: quản lý hoạt
động PCPNN, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế, ký kết thỏa thuận, quản lý viện
trợ khẩn cấp...
- Liên hệ phóng viên Đài, Báo tham dự đưa tin về buổi gặp mặt. Chuẩn bị
tin bài, hình ảnh đăng trên web Sở Ngoại vụ về buổi gặp mặt.
- Gửi giấy mời đại biểu tham dự buổi gặp mặt; Liên hệ khách sạn để khâu
nối phòng họp, hậu cần phục vụ buổi gặp mặt.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Phổ biến và giải đáp thắc mắc của các đối tác nước ngoài về quy chế
quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính
thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho VN trên địa bàn
tỉnh.
- Chủ trì việc giải đáp các vướng mắc của tổ chức, dự án PCPNN liên
quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước phụ trách.
3. Các cơ quan, đơn vị liên quan khác
- Chủ trì việc giải đáp các thắc mắc, vướng mắc của tổ chức, dự án
PCPNN các vấn đề liên quan chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

