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GIẤY MỜI
Làm việc với đoàn công tác của Tổng cục thủy lợi về Chương trình Mở rộng
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
Thực hiện công văn số 163/TCTL-NN ngày 14/02/2019 của Tổng cục
Thủy lợi, về việc Đoàn công tác làm việc về tiến độ 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:
I. THÀNH PHẦN
1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở; Phòng KHTC, QLXDCT; Trung
tâm nước sạch và VSMTNT.
2. Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và
Đào tạo; Y tế;
3. Đại diện Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 02 năm 2019 (thứ 5).
- 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)
III. NỘI DUNG
Làm việc với đoàn công tác của Tổng cục thủy lợi về Chương trình Mở rộng
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả: Kết quả thực hiện Chương
trình (chỉ số giải ngân) năm 2018; Kế hoạch thực hiện năm 2019 (phân khai vốn; danh
mục công trình, tiến độ thực hiện); Trình tự thủ tục có liên quan (kế hoạch trung hạn,
trần nợ công, vay lại, thủ tục xây dựng cơ bản, đấu thầu…) và các khó khăn, tồn tại
của Chương trình.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các đại biểu đến dự đúng
thành phần và thời gian trên./.
Giao Trung tâm nước sạch và VSMTNT tổng hợp số liệu, tiến độ thực hiện báo
cáo theo nội dung yêu cầu; các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Văn phòng Sở (CB hội trường);
- Lưu: VT.
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