
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

Số:        /SNgV-LSHTQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

V/v kiểm tra Dự án “Cải thiện 

điều kiện học tập cho trẻ em xã 

Thượng Cường, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn” do Tổ 

chức Terre Des Hommes, Đức 

tài trợ.  

 

 

Kính gửi:  

 

Ban Quản lý Dự án “Cải thiện điều kiện học tập 

cho trẻ em xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn"  

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCTPCPNN ngày 18/02/2020 của Ban 

Công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Lạng Sơnvề hoạt động của Ban Công 

tác phi chính phủ nước ngoàinăm 2020 và Kế hoạchcông tác của Sở Ngoại vụ 

năm 2020, Sở Ngoại vụ tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với Ban Quản lý 

Dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Thượng Cường, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn" với Chương trình như sau:  

Thời gian: 01 buổi chiều, ngày 23/9/2020.  

Địa điểm: Tại điểm trường Tồng Nọt, Trường Mầm non xã Thượng 

Cường, huyện Chi Lăng.  

Thành phần: Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Sở Ngoại vụ; Đại diện 

Công an tỉnh.  

Nội dung làm việc: 

 - Kiểm tra việc quản lý, điều hành Dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho 

trẻ em xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn" do Tổ chức Terre 

Des Hommes, Đức tài trợ; nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức PCPNN tại 

địa bàn. 

 - Nắm bắt nhu cầu kêu gọi vận động viện trợ PCPNN của địa phương và 

các đề xuất, kiến nghị; chia sẻ thông tin, định hướng và các giải pháp tăng 

cường và nâng cao hiệu quả thu hút và quản lý viện trợ PCPNN. 

Để chương trình làm việc đạt hiệu quả, Sở Ngoại vụ đề nghị Ban Quản lý 

Dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Thượng Cường, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn" chuẩn bị báo cáo, bố trí thời gian làm việc với Đoàn công 

tác theo chương trình như trên. 

Đầu mối liên hệ của Đoàn công tác: Ông Lê Mạnh Kiên, Chuyên viên 

Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ; Điện thoại: 

3719886/0946191369. 



Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo, đề nghị Ban Quản lý Dự án “Cải thiện 

điều kiện học tập cho trẻ em xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn" quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BCTPCPNN tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP, LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy 
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