
        

 
GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn công tác ADB về triển khai dự án  BIIG1. 
 
Thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối, điều phối dự án Hạ tầng cơ bản 

phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Băc Kạn, Lạng 
Sơn (BIIG1); ngày 13/2/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã ban 
hành Công văn số 154/SKHĐT-KTĐN về việc chuẩn bị làm việc với Đoàn công 
tác của ADB về dự án BIIG1. Đến nay, sau khi nhận được lịch trình làm việc chi 
tiết của ADB,  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn kính mời các cơ quan dự 
làm việc với Đoàn công tác về triển khai dự án dự án BIIG1 như sau : 

1. Nội dung : 
- Đánh giá tình hình thực hiện dự án BIIG1 của các tỉnh.  
- Cập nhật các yêu cầu của ADB đối với sự với (i) sự sẵn sàng và khởi 

động dự án, (ii) các chính sách thực hiện dự án ADB (iii) tiếp theo các bước 
Đánh giá công việc thực hiện dự án. 

- Thảo luận sửa đổi Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PAM).  
- Đi khảo sát thực địa một số dự án. 
2. Thành phần :  
- Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban quản lý dự án, cán 

bộ Ban quản lý dự án và đại diện Tư vấn thực hiện dự án của 4 tỉnh Lạng Sơn, 
Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang.  

3. Thời gian:  Từ 14giờ, ngày 25/2/2019 đến 8/3/2019. 
(Thời gian, nội dung và thành phần làm việc chi tiết theo biểu kèm theo).  
4. Địa điểm:  
- Phòng họp, Văn phòng Đại diện ADB tại Hà Nội. Địa chỉ: số 16 Phan 

Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
- Khảo sát thực địa dự án tại tỉnh Lạng Sơn.  
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh chuẩn bị báo cáo tiến độ thực 

hiện dự án của từng tỉnh, các nội dung cần trao đổi theo chương trình làm việc 
để cuộc làm việc đạt hiệu quả. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn kính mời và đề nghị các cơ quan 
phối hợp thực hiện./. 
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Đã ký 
 

 
 

Hà Mạnh Cường 

Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT các tỉnh: Cao Bằng,  
 Bắc Kạn, Hà Giang; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Bqlda Lạng Sơn; 
- Lưu VT, KTĐN.  
 
  
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 19 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 20 tháng  02  năm 2019 
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