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CHUNG TRiNH
Lam vic vol To chu'c Khoa h9c và Chuyên gia Vit Nam toàn cu (AVSE GLOBAL)
(Ti ngày 23/02/2 022 den ngày 02/3/2022)
ThOi gian
15h30
- 17h30

08h00
-llhOO
14h00
-17h00

Ni dung, dia dim
Thành phãn
Doàn nghiên cru 1 di chuyên tü San bay Dng Hâi
Doàn Nghiên cüu so 1
ye Quâng Trj
Thu tir, ngày 23/02/2022 dn Thu san ngày 25/02/2022
Doàn di khão sat mt s dja dim van hóa-xã hi, du
Doàn Nghiên ciru s 1
lich trén dia bàn tinh
Thir bay, ngày 26/02/2022
Kháo sat dja diem t chüc và hu c.n cho chixmg trInh
Doàn Nghiên ciru 1
tp hun ti Hr&ng Hóa
Thuc dia tai Các du an diên gió tti Hrnrng Hóa

Doàn Nghiên ciru 1

Chuan b!
Sà K ho?ch và Dâu tu
khâu nôi, chun bj
S& K hoich và Dâu tu
khâu ni, chu.n bj
UBND huyn Hithng
Hóa khâu ni, chun bj
Sâ K hoch và Du tir,
kt ni, chun bj

Thu hal, ngày 28/02/2022
09h30
— 11h30

08h00
41h00

Sâ K hoach và Du tix
kt ni, chu.n bj
- Trao dM vài Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch hoc - Sâ Van hóa, Th thao và Sâ VAn hóa, Th thao và
Du ljch chu.n bj các
thAm 1 s dia dim v di sng vAn hoá, tinh thn, tin Du ljch;
diu kiên can thit to
ngung,... cüa ngthi dan (chçi, chüa,...);
- Hip hi Du ljch tmh
chüc h9p (trrc tip và
- Gtp gi 1 s chuyên gia cña tinh hoc nhãn chirng Quàng Tn;
tWc tuyn), moi các
van hóa, ljch sir.
- Doàn nghiên CUll 1
thành phn lien quan.

Doàn nghiên ciru 2 di chuyn tr Hu v Quang Trj

Doàn nghiên cüu 2
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Thô'i gian
09h00
-11h30

14h00
...17h00

Ni dung, d!a dim

Thành phn

Thircdjatti:
- Mt trung tam h9c tp cong dng cp xãlphu?ing &
Doàn Nghiên
1
nông thôn;
- Mt tru&ng trung tam dy ngh i Dông Ha;
- Mt trithng THPT a Dông Ha.
- Sâ Cong Thuo'ng; Sâ
- Sà Cong Thucrng;
Tài nguyen Môi tnrYng;
So Giao thông vn jj
- S Tài nguyen Môi tri.r?mg;
- Nhóm Näng 1uçyng,
- SO Giao thông 4n tâi.
Nhóm Logistics

Chun bi
Sâ Giáo diic và Dáo tio
phi hçip vci S& Lao
dng, Thrnmg binh và Xã
hi khâu n&, chu.n bj
S Cong Thung chun
bi cac diu kiin c.n thit
t chOc h9p, mOi các
thành phn lien quan.
Dê nghj Ban Tuyên giáo
Tinh üy chuãn bi các diêu

14h00
..15h30

Doàn dàng k lam vic vOl Ban Tuyên giáo Tinh

Doàn nghiên ciru (Nhóm kin c.n thi& th chirc h9p
VFIXH, Quãn tn rCii ro)
(trrc tip và trtjc tuyn),
mOi các thành phn lien
quan.
D&nghj BanDânvn
Tinh üy chu.n bi các diéu

15h30
-17h00

Doàn däng k lam viêc vOl Ban Dan vn Tinhüy

Doàn nghiên cfru (Nhóm kin cn thit t chOc hçp
VHXH, Quán trj rüi ro)
(trçrc tiêp và trrc tuyn),
m&i các thãnh ph.n lien
quail.
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Thô'i gian

Thãnh phn

Ni dung, dla dim

Chun bi

- Phóng v.n di din lânh do Sâ Giáo dic Dào tio: 1
ting;

14h00
-17h00

Si Giáo diic và Dào tao,
chun bj các diu kin
- Phông v.n di din Phông GD Tr.H Sâ (CB phii
Doàn nghiên ctru (Nhóm cn thiêt t chirc h9p
trách CNTT): 1 tiéng;
GD-DT).
(trrc tip vâ trrc tuyn),
miii các thành phn lien
- Lam vic vói CB phii trách phi hqp trong Dr an
quan.
Nâng cao nãng 1irc QTRRTT cho GV-HS huyn
Huâng Hóa
ThIr ba, ngày 01/03/2022
- TrInh bay ni dung chinh báo cáo chuyên d v
Chuyn di s6 trong Giáo dc

09h00
-llhoo

- Các chin krc/D ánlChrnmg trInh hânh dng ye Sà Thông Tin- Truyén
thông; Sâ Giáo dic và
Chuyn di s cüa tinh và tInh hInh Chuyn di
Dào tao
trong 11th vrc Hành chInh Cong và Giáo diic-Dâo tLo Doàn nghiên ci'ru (Nhóm
GD-DT).
hin ti;
- Các s 1iu thng kê lien quan dn Chuyn di s6: h

Sâ Thông Tin và Truyn
thông chu.n bj các diêu
kiên cn thit t chrc
hçp (trrc tip và trirc
tuyên), miii các thành
phân lien quan.

t.ng k5' thut, lrng diing cong ngh, nhãn 1irc cong
ngh.
14h00
-17h00

Kháo sat Trung tam hu c.n và phãn phi hang hóa

Ban Quãn 1 Khu kinh tê
tinh khâu ni, chun bj.

Hái Lang va mt s dr an trQng dim trong KKT Dông Doàn nghiên C1IU
Nam Quãng Trj

-

-
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Thôi gian

08h00
-llhoo

14h00
-17h00

Ni dung, dja diem
Thành phn
Thu tir, ngày 02/03/2022
S Giao thông vn tãi, Sâ
Cong Thuong; Ban Quán
Lam vic v chuyên d Logistics
1 Khu kinh tê tinh, Ciic
Hâi quan, Doàn nghiên
c1ru (Nhóm Logistics).
- Dng chI Lê Quang
Tüng, UVTW Dãng, BI
Thu tinh üy, Truâng
Doàn Dai biêu Quc hôi
tinh;
- Dông chI Vö Van Hung,
- Báo cáo chuyên dé näng h.rçmg;
PBT Tinh üy, Chü tjch
- Báo cáo chuyên d Co s& h tang quán tn rüi ro;
UBND tinh;
- Báo cáo chuyên d Logistics;
- BCD các dr an dng lirc
- Báo cáo kt qua cüa chuyn cong tác;
caP tinh;
- Phán biên so bô ye dinh hu&ng quy hotch cüa ben
- Các S&: Cong Thuong,
.
lien doanh tu van;
K hoach và Dâu tu, Xây
- Phãn bin Báo cáo nghiên curu djnh v kinh t cp
durng, Tâi nguyen và Môi
cao tinh Quang Trj;
truonng, Giao thông vn
- K hoich trong thai gian toi.
tái, Ban Quán l Khu
Kinh tê tinh;
- UBND các huyn
Hrncng Hóa, Dakrông,
Gio Linh, Hâi Lang;
- Doàn nghiên cru.
Doàn Di chuyn ra san bay

Doàn Nghiên ciru

Chun bi
Sâ Giao thông vn tái
chun bi các diu kin
cn thiêt t chtrc lam
vic, mon các thành phân
lien quan.

- VPUBND tinh chuân
bj các diu kin c.n thit
t chirc bui lam vic,
m1i các thành phn lien
quan.
- S KH&DT chu.n bj
các ni dung lam vic.

S K hoach và Du tu
khâu ni, chun bj.
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Ghi chü:
- Du m& lien h: Anh Nguyn ChI Trung, CV phii trách dir an AVSE - SDT 0328.184.326;
- Sâ K hoch vâ Du tu b tn phuang tin di chuyn, phông a và các diu kin sinh hoat trong thôi gian doàn cong tác ti
tinh Quãng Tn;
- Sâ Tài chinh tham muu UBND tinh, b sung kinh phi cho Sâ K hoach và Du tu d thiic hin các nhim vi nói trên./.
Noi nhân:
- Nhr trên;
- CT và cãc PCT;
- CVP và các PCVP;
- Nhtr thành phân chü trI và chuân bj;
-Ltru:VT,TH.

TL.CHU T!CH
H VAN PHONG

rên

Cãnh Hung

