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Lạng Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và đại diện ADB về
chuẩn bị dự án Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu
Thực hiện Công văn số 1556/UBDT-KHTC ngày 13/11/2020 của Ủy ban
Dân tộc về việc Đoàn công tác chuẩn bị dự án Phát triển cơ sở hạ tầng xanh
thích ứng với biến đổi khí hậu (ADB tài trợ), UBND tỉnh mời các thành phần dự
làm việc với Đoàn công tác, cụ thể như sau:
1. Thành phần
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Tài
nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Lãnh đạo UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng,
Hữu Lũng và UBND thành phố Lạng Sơn.
2. Nội dung
Làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và đại diện ADB về
chuẩn bị dự án Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.
3. Thời gian, địa điểm
Từ 14 giờ ngày 19/11/2020 (thứ Năm) tại Phòng họp trực tuyến tầng 3,
trụ sở UBND tỉnh.
4. Phân công chuẩn bị
a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu, nội dung báo
cáo, đề xuất của UBND tỉnh để phục vụ buổi làm việc (theo nhiệm vụ đã giao tại
Công văn số 4675/VP-KT ngày 16/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh); chủ
động sao in tài liệu đảm bảo phục vụ họp.
b) Các sở, ngành, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu
theo chức năng, nhiệm vụ quy định.
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,
HC-QT, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VQK).
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