
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  5  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

“V/v bổ sung kinh phí Hội thảo"Công nghệ năng lượng tái tạo Israel-Quảng Trị". 

 

Kính gửi: Sở Tài chính  
 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UND tỉnh về 

Kế hoạch Hội thảo “Công nghệ năng lượng tái tạo Israel-Quảng Trị; 

 Căn cứ Công văn số 1757/UBND-KT ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh 

thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Công nghệ năng lượng tái tạo Israel-

Quảng Trị”; Hội thảo theo hình thức thức tiếp và trực tuyến, thời gian vào ngày 

17/5/2022, thành phần 60 đại biểu chính thức tham dự trực tiếp; 

 Nhằm đảm bảo công tác lễ tân, hậu cần đón tiếp đoàn và tổ chức hội nghị 

quốc tế theo tiêu chuẩn (khách quốc tế hạng B) tại Thông tư 71/2018/TT-BTC 

ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào 

làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 

và chế độ tiếp khách trong nước; Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND ngày 

20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào 

làm việc tại tỉnh Quảng Trị, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Quảng Trị 

và chế độ tiếp khách trong nước; Ngoài kinh phí Đại sứ quán Israel hỗ trợ Sở 

Ngoại vụ lập dự toán với số kinh phí là 128.490.000đ.  

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng chẵn). 

 (Đính kèm kế hoạch hội thảo dự toán chi tiết). 

Sở Ngoại vụ kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm thẩm định, trình UBND 

tỉnh cấp kinh phí để đơn vị thực hiện./. 

 

 

  

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, VP, HTQT.   

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Triều Thương 
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