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Lạng Sơn, ngày  08 tháng 8 năm 2018 

ơ 

                Kính gửi:  
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc; 
- UBND các huyện: Bình Gia, Đình Lập, Văn Quan.          

Thực hiện Giấy mời số 74/GM-UBDT ngày 06/8/2018 của Ủy ban Dân tộc về 
việc tham dự Hội nghị triển khai thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản 
xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc” do JICA 
tài trợ, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tham dự hội nghị. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu Đề xuất tiểu dự án 
của tỉnh Lạng Sơn và tài liệu liên quan đến dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ 
sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc” theo 
Giấy mời số 74/GM-UBDT ngày 06/8/2018 của Ủy ban Dân tộc. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Ban Dân tộc và UBND các huyện: Bình Gia, Đình Lập, Văn Quan cử 
đại diện lãnh đạo tham dự Hội nghị theo yêu cầu (Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ 
quan đầu mối tổ chức Đoàn). 

(Giấy mời số 74/GM-UBDT ngày 06/8/2018 gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (TQV). 
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