UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
Số:26

/CTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 24 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
Làm việc với Quỹ đầu tư Truth Assets Managemen (Quỹ TAM) và các doanh nghiệp của Singapore
về xúc tiến đầu tư tại tỉnh Quảng Trị
(Ngày 28 tháng 4 năm /2022)
Thời gian
Nội dung/địa điểm làm việc
Thứ 5 ngày 28/4/2022

Từ 08h00 10h00

- Tổ chức làm việc giữa tỉnh
Quảng Trị với Đoàn công tác
về các nội dung:
+) Đánh giá việc triển khai
MOU ký ngày 11/6/2021;
+) Quỹ TAM trình bày ý
tưởng về các dự án đầu tư;
+) Giới thiệu về tiềm năng, lợi
thế và các dự án kêu gọi đầu tư
của tỉnh;
- Địa điểm: Hội trường UBND
tỉnh.

Thành phần

Phân công nhiệm vụ

- Đồng chí Lê Quang Tùng - Bí thư
Tỉnh ủy;
- Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy;
- Đồng chí Võ Văn Hưng - Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu
tư; Xây dựng; Công Thương; Y tế;
Tài nguyên và Môi trường; Giao
thông vận tải; Văn hóa - Thể thao và
Du lịch; Lao động - Thương binh và
Xã hội;
- Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà
- Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị
nội dung đánh giá kết quả thực
hiện MOU;
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
Thương mại và Du lịch chuẩn bị
tài liệu, phim giới thiệu tiềm năng,
lợi thế, danh mục dự án thu hút đầu
tư của tỉnh Quảng Trị để cung cấp
cho Đoàn Công tác;
- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị
các điều kiện cần thiết để tổ chức
buổi làm việc.
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Thời gian

Từ 10h00 11h00

Nội dung/địa điểm làm việc

- Tổ chức Lễ Ký kết Biên bản
ghi
nhớ
giữa
tỉnh
Savannakhet, tỉnh Salavan với
Công ty Sakae Holding;
- Địa điểm: Hội trường UBND
tỉnh.

Thành phần
- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu
tư, Thương mại và Du lịch tỉnh;
- Đoàn Công tác Quỹ TAM; Liên
danh Tư vấn, Công ty Cổ phần Tập
đoàn Sakae Việt Nam;
- Liên danh tư vấn Sakae Corporate
Advisory và Surbana Jurong;
- Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị (để đưa
tin).
- Đồng chí Lê Quang Tùng - Bí thư
Tỉnh ủy;
- Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy;
- Đồng chí Võ Văn Hưng - Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo tỉnh Salavan,
Savannakhet - CHDC Nhân dân Lào;
- Thành viên Tổ công tác 626 của tỉnh
Quảng Trị (Thành lập theo Quyết
định số 606-QĐ/TU ngày 01/4/2022
của BTV Tỉnh ủy);
- Đoàn Công tác Quỹ TAM; Liên
danh Tư vấn, Công ty Cổ phần Tập
đoàn Sakae Việt Nam;
- Liên danh tư vấn Sakae Corporate
Advisory và Surbana Jurong;

Phân công nhiệm vụ

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp
với Đoàn Công tác Quỹ TAM;
Liên danh Tư vấn, Công ty Cổ
phần Tập đoàn Sakae Việt Nam
chuẩn bị nội dung ký kết;
- Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư và các cơ quan
liên quan của tỉnh Savannakhet,
Salavan thống nhất nội dung ký
kết; tham mưu UBND tỉnh mời đại
diện lãnh đạo Ủy ban chính quyền
tỉnh Salavan, Savannakhet đến
thăm Quảng Trị và ký kết biên bản
ghi nhớ; tham mưu đón tiếp đoàn
tỉnh bạn; bố trí phiên dịch tiếng
Anh, tiếng Lào, lễ tân ngoại giao,
market, bảng tên đại biểu, công tác
tổ chức;
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Thời gian

Nội dung/địa điểm làm việc

Từ 13h00 14h00

Đi thực địa Khu đô thị Đông
Hà

Từ 14h30 16h30

Đi khảo sát các vị trí tiềm năng
tại Khu kinh tế Đông Nam
Quảng Trị:
- Khu Đô thị - Du lịch Cửa
Việt, huyện Gio Linh;
- Khu Quy hoạch Vùng sân
bay Quảng Trị, Huyện Gio
Linh;
- Trung tâm đào tạo nguồn
nhân lực, huyện Hải Lăng.

Thành phần
- Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị (để đưa
tin).
- Các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu
tư; UBND tỉnh phố Đông Hà;
- Đoàn Công tác Quỹ TAM; Liên
danh Tư vấn, Công ty Cổ phần Tập
đoàn Sakae Việt Nam;
- Liên danh tư vấn Sakae Corporate
Advisory và Surbana Jurong.
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài
nguyên và Môi trường; Xây dựng;
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng;
UBND các huyện: Gio Linh, Hải
Lăng;
- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh;
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương
mại và Du lịch;
- Đoàn Công tác Quỹ TAM; Liên
danh Tư vấn, Công ty Cổ phần Tập
đoàn Sakae Việt Nam;
- Liên danh tư vấn Sakae Corporate
Advisory và Surbana Jurong.

Phân công nhiệm vụ
- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị
các điều kiện cần thiết để tổ chức
buổi làm việc.
Sở Xây dựng chỉ trì, phối hợp với
các đơn vị, địa phương liên quan
chuẩn bị tài liệu liên quan và dẫn
Đoàn đi khảo sát.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ
trì, phối hợp với Sở Giao thông
vận tải, Sở Xây dựng, UBND các
huyện: Gio Linh, Hải Lăng hướng
dẫn Đoàn khảo sát khu quy hoạch
vùng sân bay, Khu Đô thị - Du lịch
Cửa Việt, địa điểm thực hiện dự án
Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực.
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Thời gian
Nội dung/địa điểm làm việc
Từ ngày 29/04/2022 đến ngày 06/5/2022
- Tổ chức đi khảo sát, thực địa
và làm việc với một số sở, ban,
ngành cấp tỉnh và các địa
phương liên quan tới nội dung
Ý tưởng lập quy hoạch tỉnh
Quảng Trị đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050.

Thành phần

Phân công nhiệm vụ

- Liên danh tư vấn Sakae Corporate
Advisory và Surbana Jurong;
- Đại diện các Kế hoạch và Đầu tư,
Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông
nghiệp và phát triển nông thôn, Tài
nguyên và Môi trường; Ban Quản lý
Khu kinh tế tỉnh;
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương
mại và Du lịch.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,
phối hợp với các Sở: Xây dựng,
Giao thông Vận tải, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Tài
nguyên và Môi trường, Tài nguyên
và Môi trường; Ban Quản lý Khu
kinh tế tỉnh hỗ trợ đơn vị tư vấn;
- Các sở, ngành và địa phương liên
quan bố trí thời gian và địa điểm
làm việc với liên danh tư vấn.

Ghi chú: Chương trình này thay cho Giấy mời.
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời và
phân công nhiệm vụ;
- CT và các PCT;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TH.

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Cảnh Hưng

