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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 

 
 
 

Thực hiện công văn số 1358/UBND-NV ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, UBND huyện Kim Bảng báo cáo 

kết quả cụ thể như sau: 

1. Kết quả công tác vận động và quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

6 tháng đầu năm 2022, không có dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

nào được UBND huyện tiếp nhận. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật việc tiếp nhận và triển khai hỗ trợ của 

các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (nếu có). 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, UBND huyện Kim Bảng trân 

trọng báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Văn phòng UBND tỉnh, P Ngoại vụ;  

- Lưu: VT. 
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I. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TIẾP NHẬN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1         

2         

....         

TỔNG CỘNG 

II. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN TIẾP NHẬN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 
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2         

...         

TỔNG CỘNG 
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