
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) 

 

 

Trên cơ sở lịch làm việc của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tại Việt 

Nam (WB) tại tỉnh Lạng Sơn và đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn 

số 2755/SGTVT-BQLXD ngày 08/9/2022, UBND tỉnh mời dự làm việc với 

Đoàn công tác Ngân hàng thế giới (WB) như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB); 

- Đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao 

thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.  

2. Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 13/9/2022. 

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

4. Nội dung: tìm hiểu, thảo luận tiềm năng các đề xuất đầu tư phát triển 

đường giao thông địa phương cho các năm tiếp theo sau khi Dự án LRAMP kết thúc. 

(Có tài liệu kèm theo Giấy mời) 

5. Phân công chuẩn bị 

- Các cơ quan tham dự buổi làm việc nghiên cứu, chuẩn bị nội dung làm 

việc theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc. 

UBND tỉnh 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,  

  Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng THNC, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
 


		2022-09-12T12:05:45+0700


		2022-09-12T14:08:39+0700


		2022-09-12T14:08:39+0700


		2022-09-12T14:08:39+0700




