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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TR!

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIET NAM
Doe lap — Tir do — Hanh phñc

S& 2mZ /CTr-UBND

Quáng Trj, ngày ,4 tháng 4 nám 2022
CHUONG TRINH
LAM VIC VI CONG TV ENI VIT NAM (ITALIA)
(Tfr ngày 20-21 tháng 4 nám 2022)

I. Thành phãn:
1. Cong ty Eni Vit Nam
- Ong: Alessandro Gelmetti - Giám ctc diu hành (Trng doàn);
- Ong: Nguyen Hoàng Minh - Truông phông Lut;
- Ong: Umberto Pitton - Timing phông Logistics;
- Ong: Francesco Bertello - Tru&ng phông Thärn do;
- Ba: Nguyn Thj Thanh Van - Chuyên gia PR và rnt s can b h trg cüa Eni Vietnam.
2. Tp doàn Eni S.p.A, b phn FORED
- Ba: Carlotta Ciocci — Ban Quán 1 các du an REDD
3. Vin Diu tra Quy hoch Rang (FIPI)
- Ong: Nguyen DInh HOng - Phó Vin trnâng phii trách
- Ong: Nguyn Quôc Dirng - Tnràng Phông Khoa h9c và Hçip tác Quc té
- Ong: Phm Ng9c Hãi - Chuyên viên PhOng Khoa h9c và Hqp tác Qu& té
II. Ni dung:
- Lam vic vói UBND tinh d tháo 1un tang ctthng hçip tác giüa hai ben và k k& Biên ban ghi nhâ (MoU) v vic hçip
tác phát triên các hot dng cOi thin lam sinh.
- TIm hiêu v các dir an phát trin bn vng, phO hçp vâi chuang trinh rnc tiêu phát trin bn vfrng (SDGs) cOa Lien
Hip quôc nhu trông thng, bâo v thng, giám phát thai khI nhã kInh (dir an REDD+).
- Khão sat th1rc dja nhüng noi dã có d1r an trng rung và mt s di tIch ljch sir du ljch tai tinh QuOng Trj.
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III. Chuong trinh:
Thôi gian

Ni dung

Thành phn

Co quan chü trI, phi hçrp

Ngày 20/4/2022 (Thá' 4)

07h00

Trung tam XTDT, TM&DL tinh bô trI
Don doàn tai san bay PhO Bài Trung tam XOc tin Du tu, Thiicing mi vâ phi.rorig tin (don doàn và di 1?i Irong
— Hue
Du ljch tinh
thtii doàn lam vic ti tinh Quang Trj),
bá trI phOng nghi cho doàn.

09h30

Doàn lam viêc vOi Ban Quán
1' Khu kinh t tinh và di khão
sat thrc té tti Khu kinh tê
Dông Nam Quáng Trj

- PCT UBND tinh Lê Dirc Tin
- Dai diên lãnh dao: Ban Quán l' Khu kinh t
tinh; Trung tam Xüc tin Du tu, Thumg mai
Va Du ljch tinh

Ban Quãn 1 Khu kinh t tinh chü
trI, chun bj ni dung lam vic và
dua doàn di kháo sat thirc té Khu
kinh té Dông Narn Quàng Trj.

1 1h30

Mñ corn trixa doàn

Nhij trên

BQL Khu Kinh t tinh b trI

13h30

- PCT UBND tinh Lê Dirc Tin
Doàn xuât phát di khâo sat tai
Si Nông nghip & PTNT bô trI
Dai
din
lãnh
dao:
S
Nông
nghip
&
PTNT,
xã Vinh O, huyn Vinh Linh
chixo'ng trInh phii hcp vci yêu cu
Trung
tam
Xüc
tiên
Du
tii,
Thucmg
mi
và
v du an REDD-Icüa Eni và lô trInh di.
Du ljch tinh, UBND huyn Vinh Linh.

16h00

- Nhix trên;
Doàn thäm di tIch giêng Co - D?i din lãnh dao: Sâ Nông nghip & PTNT, Sà Sâ Van hóa, Th thao vã Du ljch bô
Gio An, huyn Gio Linh
VH, 1T&DL, Trung tam XOc tin Dâu trr, ThuGng trI can b giri thiu cho doàn.
mai và Du Ijch tinh, UBND huyn Gb Liiih.

1 8h30

- Chü tjch UBND VO Van Hung và các Phó
- Trung tam XTDT, TM&DL tinh
ChO tich UBND tinh;
Lãnh dao tinh chiêu dãi doàn
.
bô trI.
ti khách sn Sài GOn — Dông - Dai diên länh dao các Si, ban, ngành:
VP.UBND tinh; Nông nghip & PTNT, Tài - Sà Ngoii vi1 b tn phiên djch.
Ha
nguyen & Môi tru&ng, Ngoi vi, K hotch &
Dâu tu, Cong Thtrnng, Ban Quãn l Khu
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Thôi gian

Ni dung

Thành phn
kinh t tinh; Trung tam Xi:ic tin Du tu,
Thucmg mai & Du ljch tinh.

Co quan chü trI, phi hçrp

Ngày 21/4/2022 (Thfr 5)
Trung tam Xüc tin Du tu, Thucrng mai và Trung tam XOc tin Dâu ti.r, ThuGng
Du lich tinh.
mai và Du lich tinh

7h00

Mi doàn an sang

8h00

Doàn thärn Khu di tIch quc - Dai din lãnh do: Sâ Van boa, Th thao và Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch chi
gia dc bit dôi b Hin Du ljch, Trung tam XOc tin Du tu, Thuong do, bô trI huâng dn viên, iru tiên
huing dn viên tiêng Anh
Luong - Ben Hài
mai và Du ljch tinh.

09h30

Doàn thãm di tIch lich sir qu6c
gia dc bit dja dao Vjnh Môc

Nhu trên

1 1h30

Mi corn trua doàn

Nhu trên

14h00

- Miii dai din Ththng trirc Tmnh Oy;
- Chü tjch UBND VO Van Hung và cac Phó
Chñ tich UBND tinh;
- Giám dc SO: Nông nghip & PTNT, Tài
nguyen & Môi tri.rOng, Ngoi v11, Kê hoach &
Doàn lam viêc vOi UBND
Dâu tlx, Cong Thuong; TruOng Ban Quán i
tinh và các SO, Ban, ngành
Khu kinh t tinh;
cOa tinh và ky" kt MoU.
- Lãnh dao VP UBND tinh;
Dja diem: Phông Hôa BInh,
.
Giám
dôc Trung tarn Xñc tiên Dâu tu,
Tru so UBND tinh
Thuong mi & Du ljch tinh;
- Phóng viên Dài PTTH, Báo Quáng Trj,
Website tinh và Phóng viên các Dài Truyên
hInh, Báo chI thuôiig trO trên dja bàn tiflh dtt
dua tin.

Nhu trên
Trung thm XTDT, TM&DL tinh b trI
- Ban Quán 1 Khu kinh tê chU trI,
phôi hçp vâi So Nông nghip &
PTNT chuân bj ni dung slides trInh
chiu, bài phát biu cüa ChÜ tjch
UBND tinh ye tiêm hqp tác nãng
krçing vào KKT Dông Nam và hcp
tác trên linh virc lam nghip và
chuyên den VP. UBND tinh truóc
9h ngày 19/4/2022.
- Trung tam XTDT, TM&DL tinh
chun bi Biên bàn ghi nh& (MoU),
market L k, cp & bOt k.
- Si Ngoi vii chuân bj cong tác lé
tan ngoi giao, cong tác to chOc,
phiên djch ting Anh, qua luu nim
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NOi dung

Thôi gian

1 6h30

Thành phãn

Co quan chü trl, phi hQp
ngo.i giao d UBND tinh ttng
Truâng doàn.
- Phông QTTV chu.n bj phông h9p,
bang ten, ci 2 nuc;
- Trung tam Tin h9c tinh
(VP.UBND tinh) bô trI h thông
may chiêu, dam báo trang thiêt bj
k thut phiic vi lam vic.

Doan thi Quâng Tn di Hug, Trung tam Xñc tin Du tu, Thuong mi và Trung tam Xüc tiên Dâu tu, Thucmg
mi vâ Du ljch tinh tién doân
kêt thiic Chixcmg trInh
Du ljch tinh.

Ghi chui:
- Chuong trInh nay thay cho Gity miii.
- Trang phiic ti phiên lam vic vi UBND tinh: Nam (Veston); Nü: Ao dài hoc trang phiic cong s&.iA
]Vcri n/ian:
-

Nhu thành phân mà'i & chuân bj;
CT, các PCT UBND tinh (B/cáo);
VPUB: CVP, các PVP, P.QT-TV, P.Tong hqp;
Lisu: VT, KTp1).

TL. CHU T!CH
CHANH VAN PHONG

Nguyn Cãnh Hu'ng

