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Số: 367 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 27 tháng 9  năm 2019
 

GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Tái thiết Đức-KfW 

  
Căn cứ lịch làm việc của Đoàn công tác của Ngân hàng Tái thiết Đức-

KfW về giám sát tiến độ triển khai Dự án “Nâng cấp hệ thống quản lý nước thải và 
chất thải rắn tại các tỉnh lỵ - Chương trình Miền Bắc II” tại tỉnh Lạng Sơn, UBND 
tỉnh mời dự làm việc với Đoàn công tác của KfW như sau: 

1. Thành phần 
- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường, Giao thông vận tải, Ngoại vụ. 
- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn. 
- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (Chủ đầu tư mời Ban Quản 

lý dự án, các đơn vị Tư vấn). 
- Đoàn công tác của Ngân hàng Tái thiết Đức-KfW. 

  2. Thời gian, địa điểm 
  Từ 14 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2019 (thứ Ba) tại phòng họp trực 

tuyến (tầng 3), trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. 
3. Phân công chuẩn bị 
- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (Chủ đầu tư) chuẩn bị báo 

cáo tình hình, tiến độ thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 
thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 1 thuộc Chương trình “Nâng cấp hệ thống quản lý 
nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh lỵ - Chương trình Miền Bắc II”; chuẩn bị các 
hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để làm việc theo yêu cầu của Đoàn công tác của 
KfW. 

- Các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, 
báo cáo phục vụ Đoàn công tác. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 
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 (HVTr).  

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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