
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

    Số:       /GM-SNN 
 

Lạng Sơn, ngày    tháng    năm 2020. 

  

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi kiểm tra, giám sát Chương 

trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. 

 

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

 

Thực hiện công văn số 1177/TCTL-NN ngày 29/6/2020 của Tổng cục 

Thủy lợi-Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc V/v kiểm tra, giám sát thực hiện 

Chương trình mở rộng quy mô và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn 

WB; Công văn số 2586/VP-KT ngày 30/06/2020 của Văn phòng UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ủy quyền làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi 

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: 

I. Thành phần:  
1. Sở Nông nghiệp & PTNT: 

- Đại diện lãnh đạo Sở và chuyên viên phòng KH-TC, QLXDCT. 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác lập kế hoạch của Trung 

tâm nước sạch &VSMTNT.  

2.Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Đại diện lãnh đạo Sở và cán bộ phụ trách công tác lập kế hoạch. 

3. Sở Y tế.  

- Đại diện lãnh đạo Sở. 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác lập kế hoạch của Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Đại diện lãnh đạo Sở. 

5. Sở Tài chính 

- Đại diện lãnh đạo Sở. 

6. Kho bạc nhà nước Tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Kho bạc nhà nước Tỉnh. 

II. Nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình; giải pháp đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu Chương trình; điều chỉnh danh mục công trình 

cấp nước nông thôn; hoàn thiện hồ sơ rút vốn Chương trình năm 2020;thực địa 

công trình cấp nước nông thôn. 

III. Thời gian và địa điểm:  

Thời gian: 8h00 ngày 02 tháng 07 năm 2020 (Thứ năm).  

Địa điểm: Tại phòng họp tầng II Sở Nông nghiệp & PTNT, số 118 Đường  

Ba Sơn, thôn đồi chè , xã Hoàng Đồng, Thành Phố Lạng Sơn. 



 

Đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thành phần và thời gian./. 

( Đề nghị các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các hợp phần chủ động 

xây dựng báo cáo, rà soát lại kế hoạch để có ý kiến tại cuộc họp). 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- VP Sở; 

-  Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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