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GIẤY MỜI THAM DỰ 
Buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng cục thuỷ lợi và Ngân hàng thế giới 

 
 

Kính gửi:………………………………………………………........................................................ 

 

Thực hiện công văn số 976/TCTL-BNN ngày 19/7/2018 của Tổng cục thuỷ 
lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra, giám sát Chương trình Mở rộng 
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; 

 Thực hiện công văn số ......./VP-KTN ngày.... /7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc về việc kiểm tra, giám sát Chương trình Mở rộng 
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời đồng chí tới tham dự Buổi 
làm việc với đoàn công tác của Tổng cục thuỷ lợi và Ngân hàng thế giới. 

I. Thành phần. 
1. Đoàn công tác.  
Tổng cục thuỷ lợi (Vụ nguồn nước và NSNT, Ban điều phối Chương trình 

cấp nước nông thôn), Ngân hàng thế giới, Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn, Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế, Vụ Giáo dục 
thể chất – Bộ giáo dục và Đào tạo. 

2. Tỉnh Lạng Sơn. 
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Nông nghiệp & PTNT; 
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Giáo dục và đào tạo;  
- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế;  
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;  
- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật; 
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm nước sạch & VSMTNT; 
II. Nội dung. 
Dự buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng cục thuỷ lợi và Ngân hàng thế 

giới về việc kiểm tra, giám sát Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 
nông thôn dựa trên kết quả. 

III. Thời gian và địa điểm. 
- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2018.  
- Địa điểm: Hội trường tầng II, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
(Địa chỉ: Số 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố 

Lạng Sơn) 
IV. Tổ chức thực hiện. 



 

- Giao văn phòng Sở chuẩn bị hội trường làm việc. 
- Giao Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chuẩn bị tài 

liệu liên quan phục vụ buổi làm việc. 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời đại biểu đến dự 

đúng thành phần, thời gian, địa điểm như trên./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
 
 



 

DANH SÁCH GỬI GIẤY MỜI 
 
1. Sở Giáo dục và đào tạo; 

2. Sở Y tế; 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

4. Sở Tài chính; 

5.Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

6. Trung tâm nước sạch & VSMTNT; 
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