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TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Số:           /CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày          tháng 12  năm 2021 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

HỌP TRỰC TUYẾN VỚI CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ HÀN QUỐC (KOICA) 

 

I. THÀNH PHẦN 

1. Phía Koica: 

- Lãnh đạo KOICA Việt Nam 

- Thiết kế xây dựng: Ông Kim Ju Wan, Kiến trúc sư WonRap 

- Quy hoạch xây dựng: Ông Che, Ho Kyung, Công ty Junglim Architecture 

- Thiết bị xây dựng & cơ khí: IM Soojong, Công ty Heerlim Architects & Planners 

- Quy hoạch trung tâm: Ông Chung Chin Mo, Đại học Chung-ang 

- Nâng cao năng lực: Bà Choi Mi Young, Trung tâm Phục hồi Cộng đồng Seoul 

- Dạy nghề cho người khuyết tật: Ông Lee Jong Kil, Viện Nghiên cứu Quản lý Phúc lợi 

- Giám sát & Đánh giá: Bà Sangmi Lee, Tổ chức Medipeace 

2. Phía Tỉnh Quảng Trị: 

- Đ/c Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

- Nhóm 1: Nhóm kỹ thuật liên quan quy hoạch và xây dựng “Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành 

cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” gồm đại diện Lãnh đạo và chuyên viên thuộc các các đơn vị, sở, ngành: Xây 

dựng; Tài nguyên và Môi trường; LĐ-TB&XH, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Quảng Trị, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ 

xã hội tỉnh. 

- Nhóm 2: Nhóm tổ chức hoạt động và đánh giá dự án gồm đại diện Lãnh đạo và chuyên viên thuộc các các đơn vị, sở, 

ngành: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Lao động- TB&XH, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Giáo dục và 
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Đào tạo, Y tế, Nội vụ; Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền và 

phục hồi chức năng Quảng Trị; Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ 

em tỉnh Quảng Trị; Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị. 

II. NỘI DUNG 

      Hội nghị trực tuyến thảo luận các nội dung khảo sát nghiên cứu khả thi Dự án “Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi 

chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị”. 

 

III. CHƯƠNG TRÌNH: Từ ngày 6/12/2021 đến ngày 13/12/2021 
 

Thời gian Nội dung  Thành phần Công tác chuẩn bị 

Ngày 06/12/2021 (Thứ Hai) 

 

 

 

9h00-11h30 

 

Họp phiên toàn thể: bàn các nội 

dung cho đợt đánh giá dự án 

“Trung tâm Bảo trợ xã hội và 

Phục hồi chức năng dành cho 

người khuyết tật tỉnh Quảng 

Trị” 

 

 

- Chủ trì:  

+ PCT UBND tỉnh Hoàng Nam 

+ Lãnh đạo KOICA Việt Nam 

- Thành phần tham dự: 

+ Toàn thể thành phần phía KOICA 

Việt Nam và tỉnh Quảng Trị  

+ Mời phóng viên Đài PTTH tỉnh, 

Báo Quảng Trị, trang web tỉnh cùng 

dự 

- Địa điểm: Phòng họp Hòa Bình, Trụ 

sở UBND tỉnh 

- VP UBND tỉnh bố trí phòng họp trực 

tuyến, cờ 2 nước; bố trí kỹ thuật kết nối 

đường truyền họp trực tuyến (sử dụng 

kết nối zoom của KOICA). 

- Các thành viên tham dự họp chuẩn bị, 

đề xuất các nội dung liên quan của 

ngành, lĩnh vực phụ trách 

- Sở LĐTB&XH báo cáo, chuẩn bị nội 

dung làm việc của Lãnh đạo tỉnh; phối 

hợp với Văn phòng KOICA Việt Nam 

mời phiên dịch tiếng Hàn trong suốt 

thời gian 1 tuần làm việc 
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Thời gian Nội dung  Thành phần Công tác chuẩn bị 

 

 

 

14h00-17h00 

Họp Nhóm 1: Họp kỹ thuật về 

quy hoạch, thiết kế, xây dựng 

“Trung tâm Bảo trợ xã hội và 

Phục hồi chức năng dành cho 

người khuyết tật tỉnh Quảng 

Trị” 

- Chủ trì:  

+ Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH 

- Thành phần: Toàn thể các thành 

viên Nhóm 1 

- Địa điểm: Phòng họp Thạch Hãn, 

Trụ sở UBND tỉnh 

- Trưởng nhóm: Đ/c Lê Nguyên Hồng, 

Giám đốc Sở LĐTBXH 

- Sở LĐ-TB&XH thông báo các thành 

viên 

- VP UBND tỉnh bố trí phòng họp trực 

tuyến; bố trí kỹ thuật kết nối đường 

truyền họp trực tuyến (sử dụng kết nối 

zoom của KOICA). 

 Ngày 07/12/2021 (Thứ Ba) đến ngày 10/12/2021 (Thứ Sáu)  

9h00-11h30 

14h00-17h00 

Họp Nhóm 1: Cả ngày họp kỹ 

thuật về quy hoạch, thiết kế, 

xây dựng “Trung tâm Bảo trợ 

xã hội và Phục hồi chức năng 

dành cho người khuyết tật tỉnh 

Quảng Trị” (tiếp theo) 

- Chủ trì:  

+ Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH 

- Thành phần: Toàn thể các thành 

viên Nhóm 1 

- Địa điểm: Phòng họp Thạch Hãn, 

Trụ sở UBND tỉnh 

- Trưởng nhóm: Đ/c Lê Nguyên Hồng, 

Giám đốc Sở LĐTBXH 

- Sở LĐ-TB&XH thông báo các thành 

viên   

- VP UBND tỉnh bố trí phòng họp trực 

tuyến; bố trí kỹ thuật kết nối đường 

truyền họp trực tuyến (sử dụng kết nối 

zoom của KOICA). 

Ngày 08/12/2021 (Thứ Tư) đến ngày 10/12/2021 (Thứ Sáu) 

9h00-11h30 

 14h00-17h00 

Họp Nhóm 2: Họp về hoạt 

động, giám sát, xây dựng năng 

lực cho cán bộ làm công tác 

phục hồi chức năng cho người 

khuyết tật phụ huynh trẻ khuyết 

tật). Tư vấn chương trình giáo 

dục, đào tạo nghề cho người 

- Đồng chủ trì:  

+ Lãnh đạo VP UBND tỉnh và Sở 

LĐ-TB&XH 

- Thành phần: Toàn thể các thành 

viên Nhóm 2 

- Địa điểm: Phòng họp Hiền lương, 

Trụ sở UBND tỉnh 

- Trưởng nhóm: Đ/c Lê Hữu Phước, 

Phó Chánh VP. UBND tỉnh 

- Sở LĐ-TB&XH thông báo các thành 

viên 

- VP UBND tỉnh bố trí phòng họp trực 

tuyến, cờ 2 nước; bố trí kỹ thuật kết nối 

đường truyền họp trực tuyến (sử dụng 

kết nối zoom của Sở Ngoại vụ). 
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Thời gian Nội dung  Thành phần Công tác chuẩn bị 

khuyết tật.  

Ngày 13/12/2021 (Thứ Hai) 

14h00 

Họp phiên toàn thể:  

- Nghe báo cáo của chuyên gia 

về những vấn đề nghiên cứu, 

kiến nghị và đề xuất 

- Thống nhất những bước triển 

khai tiếp theo 

- Chủ trì:  

+ PCT UBND tỉnh Hoàng Nam 

+ Lãnh đạo KOICA Việt Nam 

- Thành phần tham dự: 

+ Toàn thể thành phần phía KOICA 

Việt Nam và tỉnh Quảng Trị  

+ Mời phóng viên Đài PTTH tỉnh, 

Báo Quảng Trị, trang web tỉnh cùng 

dự 

- Địa điểm: Phòng họp Hòa Bình, Trụ 

sở UBND tỉnh 

- VP UBND tỉnh bố trí phòng họp trực 

tuyến, cờ 2 nước; bố trí kỹ thuật kết nối 

đường truyền họp trực tuyến (sử dụng 

kết nối zoom của KOICA). 

 

 

 Ghi chú:   Chương trình này thay cho Giấy mời.  

   Thời gian họp có thể thay đổi theo sự thống nhất với KOICA. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời và chuẩn bị; 

- CT, các PCT; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị; 

- Lãnh đạo VP; 

- Trung tâm Tin học; 

- Phòng QTTV, Lễ tân VP; 

- CVTHH (xếp lịch);  
- Lưu: VT, VX. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Lê Hữu Phước 
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