
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 908 /UBND-TCKH 
 

V/v đề xuất danh mục dự án                 

kêu gọi viện trợ phi chính phủ 

nước ngoài năm 2018 

Đình Lập, ngày 09  tháng 10 năm 2018 

 
Kính gửi: Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

     

 Thực hiện Công văn số 699/SNgV-HTQT ngày 25/9/2018 của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp chuẩn bị các nội dung thực hiện nhiệm vụ 

Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Lạng Sơn;  

 Sau khi rà soát các dự án cần thiết đầu tư trên địa bàn, UBND huyện Đình 

Lập đề xuất danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2018 

như sau: 

 I. Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 UBND huyện đề xuất Dự án “Hỗ trợ người dân tại xã đặc biệt khó khăn (xã 

Kiên Mộc) của huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn trồng cây thảo dược xuất khẩu”. 

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 10.000.000.000 đồng tương đương 

429.461,02 USD. 

(Có dự án theo đề cương hướng dẫn và bản tóm tắt Powerpoints kèm theo) 

 II. Các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo 

 UBND huyện đề xuất Dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh của 

các trường học ở các xã vùng khó khăn của huyện” . 

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 5.770.000.000 đồng tương đương 235.961 USD. 

(Có dự án theo đề cương hướng dẫn và bản tóm tắt Powerpoints kèm theo) 

 III. Cử cán bộ đầu mối liên hệ phụ trách công tác phi chính phủ nước ngoài  
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email 

1 Trần Út Quyên Chuyên viên – Văn 

phòng HĐND và 

UBND huyện 

CQ: 02053.846.292 

DĐ: 0976.108.025 

ubdinhlap@gmail.com 

  

Trên đây là đề xuất danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

năm 2018 của  UBND huyện Đình Lập; đề nghị Sở Ngoại vụ xem xét, tổng hợp./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện;  

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nông Minh Cát 

(eOffice) 
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