
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số:       /TTr-SNgV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Quảng Trị, ngày       tháng  11  năm 2021 
 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc tham dự Hội nghị trực tuyến “Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt 

Nam - EU hậu Covid-19 và công bố Sách trắng EuroCham 2021” 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

 

 Bộ Ngoại giao có công văn số 4685/BNG-CNV ngày 08/11/2021 gửi 

UBND tỉnh về việc mời tham dự “Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam - EU 

hậu Covid-19 và công bố Sách trắng EuroCham 2021” theo hình thức trực tuyến 

dự kiến vào lúc 08h00, thứ Năm, ngày 25/11/2021 (xin đính kèm công văn).  

 Xét tính chất, nội dung của Hội nghị, qua rà soát chương trình nghị sự dự 

kiến và nhằm tăng cường kết nối, hợp tác với các đối tác Châu Âu, Sở Ngoại vụ 

kính đề xuất UBND tỉnh: 

1. Giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan tham dự Hội nghị trực tuyến, dự kiến thành 

phần: Đại diện lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vào lúc 

08h00, thứ Năm, ngày 25/11/2021 tại trụ sở UBND tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị cử đại diện tham dự Hội nghị gửi danh sách về Sở 

Ngoại vụ trước ngày 19/11/2021 để tổng hợp, gửi Bộ Ngoại giao. 

2. Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị và cung cấp cho Cục Ngoại vụ - Bộ 

Ngoại giao thông tin về lĩnh vực, dự án ưu tiên thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư 

với đối tác Châu Âu và đề xuất nhu cầu kết nối hợp tác nếu có trước ngày 

19/11/2021.   

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp trực tuyến sử dụng 

phần mềm Zoom (chi tiết về kỹ thuật sẽ được Bộ Ngoại giao thông tin sau). 

 Kính trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư; 

- TT Xúc tiến ĐT,TM&DL tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, VP, HTQT.H   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Triều Thương 
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