
 

 

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 8 năm 2022 

V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với 

Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa kỳ thực 

hiện Chương trình Quốc gia về tăng 

cường hợp tác và vận động viện trợ 

PCPNN giai đoạn 2019-2025 tại 

Lạng Sơn. 

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Y tế, Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Công văn số 3663/VP-THNC ngày 15/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo 

cáo sơ kết Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viên trợ phi chính 

phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025, trong đó giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan tham mưu dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu tại Công 

văn số 1281/LHHN-PA ngày 09/8/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;  

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả công tác phi chính phủ nước ngoài hằng năm 

của tỉnh, Sở Ngoại vụ đã xây dựng Dự thảo báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương 

trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai 

đoạn 2019-2025 tại Lạng Sơn; trân trọng đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND 

các huyện, thành phố Lạng Sơn tham gia góp ý, bổ sung thông tin theo chức năng nhiệm 

vụ của cơ quan, đơn vị mình vào Dự thảo Báo cáo trên và phiếu tự đánh giá giữa kỳ thực 

hiện Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai 

đoạn 2019-2025 tại bộ, ngành, địa phương do Sở Ngoại vụ dự kiến đánh giá. Văn bản 

tham gia ý kiến của các Quý cơ quan xin gửi cho Sở Ngoại vụ chậm nhất vào ngày 

26/8/2022 để Sở kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.  

(Gửi kèm Công văn số 3663/VP-THNC ngày 15/8/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh, Công văn số 1281/LHHN-PA ngày 09/8/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 

Việt Nam, Dự thảo báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình Quốc gia về tăng 

cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025 tại 

Lạng Sơn và Phiếu tự đánh giá).  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P.LSHTQT 

- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

Trần Thị Vân Thùy  
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