
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 
V/chuẩn bị nội dung làm việc trực 

tuyến với Ngân hàng Tái thiết Đức 

(KfW) 

 

ơ 

                   

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

 

Xem xét Thư đề nghị ngày 02/9/2020 của Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW 

về thông báo sơ bộ về tiến hành công tác giám sát tiến độ từ xa cho “Hợp tác tài 

chính với Việt Nam  Xử lý nước thải và chất thải rắn tại thành phố của các tỉnh- 

Chương trình miền Bắc II”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Cấp 

thoát nước Lạng Sơn, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng 

hợp, trả lời các nội dung liên quan tại Bảng câu hỏi trước được gửi kèm theo Thư 

đề nghị, bảo đảm gửi đúng thời hạn theo yêu cầu; đồng thời tham mưu, đề xuất 

UBND tỉnh những nội dung cần thiết để trao đổi tại cuộc họp trực tuyến với 

Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW. Các cơ quan trên cử lãnh đạo cùng dự làm việc 

với Lãnh đạo UBND tỉnh. 

2. Giao Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đăng ký với Văn phòng 

Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW tại Hà Nội về việc UBND tỉnh Lạng Sơn xác 

nhận lịch làm việc vào ngày 29/9/2020 theo đề nghị; báo cáo đề xuất UBND tỉnh 

các nội dung theo quy định.  

 (Thư của KfW đã gửi trực tiếp đến Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Lạng Sơn và gửi qua chương trình VNPT-iOffice).  

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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