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GIẤY MỜI 
Về việc họp về khảo sát địa điểm cất giữ thuốc nổ công nghiệp phục vụ  

các dự án PCPNN rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh 

 

Sở Ngoại vụ trân trọng kính mời Quý đại biểu đến tham dự cuộc họp về  di 

chuyển địa điểm cất giữ, bảo quản thuốc nổ công nghiệp phục vụ các dự án phi 

chính phủ nước ngoài đang triển khai hoạt động rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh. 

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu và Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ; 

- Đại diện các tổ chức, dự án: QTMAC, MAG, PTVN, RENEW/NPA và 

các điều phối viên. 

- Chủ trì cuộc họp: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Đức Quang. 

2. Thời gian & Chương trình 

Ngày thứ Ba (01/6/2021) 

- Từ 08h00-09h00: khảo sát vị trí dự kiến xây dựng kho cất giữ thuốc nổ 

mới của các dự án PCPNN. Địa điểm: tại Sở chỉ huy cũ của Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Km3, Quốc lộ 9, Thành phố Đông Hà. 

- Từ 09h00-11h30: Thảo luận, thống nhất phương án hợp tác xây dựng và 

di chuyển kho cất giữ thuốc nổ đến địa điểm mới. Địa điểm: tại Phòng họp Tầng 

2, Trụ sở Sở Ngoại vụ, 20 Lê Đại Hành, Thành phố Đông Hà. 

Đầu mối liên hệ: Bà Hoàng Thị Phương Dung, Phó Trưởng Phòng Hợp 

tác quốc tế, Sở Ngoại vụ - Thư ký BCĐ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh.  

Điện thoại: (0233) 3854745, 0982002311. 

Kính đề nghị các cơ quan cử đại biểu tham dự họp đúng thành phần, thời 

gian để đảm bảo công việc chung./.  
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Bộ CHQS tỉnh (ph/h); 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, VP, HTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quang 
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