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GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội 

 

Thực hiện Chương trình công tác đối ngoại năm 2022, UBND tỉnh trân 

trọng kính mời đại biểu tham dự chương trình làm việc với Cơ quan Phát triển 

Pháp (AFD) như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây 

dựng, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan. 

 2. Thời gian: từ 16 giờ 00 phút, ngày 08/7/2022 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: trụ sở Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội (số 28, 

đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội). 

4. Nội dung: trao đổi về đề xuất dự án kêu gọi vốn ODA của Chính phủ Pháp. 

5. Phân công nhiệm vụ 

  - Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối liên hệ với AFD, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh tổ chức chương trình làm việc của Đoàn công tác tại Hà Nội; bố trí 

phiên dịch, thực hiện công tác lễ tân, hậu cần, tài liệu ấn phẩm thông tin, quà tặng 

đối ngoại, kết thúc chương trình thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả chương trình 

khảo sát và làm việc của Nhóm chuyên gia tư vấn AFD tại Lạng Sơn; chuẩn bị 

nội dung làm việc của Chủ tỉnh UBND tỉnh với AFD, trình UBND tỉnh trước 

10 giờ ngày 07/7/2022;  

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu 

tham mưu về quy trình vay, sử dụng vốn ưu đãi phát triển chính thức (ODA) 

theo Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý sử 

dụng vốn ưu đãi phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ 

nước ngoài; chuẩn bị các bước làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau chương 

trình làm việc tại Hà Nội. 

- Các đại biểu tham dự chuẩn bị nội dung phát biểu, trao đổi tại buổi làm việc. 
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6. Bố trí phương tiện và thời gian xuất phát 

a) Bố trí phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tháp tùng);  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường đi 

chung xe do Sở Tài chính bố trí; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh, Phóng viên Báo Lạng Sơn đi xe chung do Sở Xây dựng 

bố trí; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông, Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đi xe chung do Sở Thông tin và Truyền thông bố trí; 

- Các cơ quan khác: chủ động phương tiện.  

b) Thời gian xuất phát: từ 13 giờ 15 phút, tại trụ sở UBND tỉnh. 

Kết thúc Chương trình làm việc, trân trọng kính mời đại biểu dự bữa 

cơm thân mật với AFD và Nhóm chuyên gia tư vấn. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu tham dự./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

Các phòng: KT, HCQT, THCB; 

- Lưu VT, THNC(NTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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