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Số:282 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 13 tháng 8 năm 2019 
 
 

GIẤY MỜI  
Dự làm việc với Đoàn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2  

  

Thực hiện Công văn số 5454/BNN-HTQT ngày 31/7/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch làm việc của Đoàn thẩm định báo 
cáo khả thi dự án KfW9.2, UBND tỉnh mời dự buổi làm việc với Đoàn công tác, 
nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại 
vụ, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Sở và một số phòng, đơn vị thuộc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (giao Sở chủ động mời).  

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện Cao Lộc, Lộc Bình. 

2. Nội dung: Làm việc với Đoàn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự 
án KfW9.2 theo nội dung Công văn số 5454/BNN-HTQT ngày 31/7/2019 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2019 (thứ Năm). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.  

5. Phân công nhiệm vụ 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan chuẩn bị tài liệu làm việc; liên hệ, chuẩn bị các điều kiện tiếp đón 
Đoàn. 

- Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp; phối hợp với các đơn vị chuẩn 
bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc. 

- Sở Ngoại vụ bố trí phiên dịch để sử dụng trong trường hợp cần thiết. 

- Các thành phần dự họp chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan đến 
nội dung làm việc thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách để báo cáo, trao 
đổi với Đoàn.  

Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, thành phần./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn 
 Cổng thông tin điện tử tỉnh (đưa tin);               
- C, PCVP UBND tỉnh; 
  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu VT, KTN (PVĐ).  

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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