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                                                    GIẤY MỜI 

Tham vấn ý kiến dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển một số 

chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2023 

 

 Thực hiện các công việc Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông 
nghiệp thuộc Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 
Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn (Gọi tắt là 
BIIG1) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 
cùng Đơn vị tư vấn dự án xây dựng dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển một số chuỗi 
giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2023.  

 Sau khi tiếp thu ý kiến tham vấn của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
đã chỉnh sửa dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển một số chuỗi giá trị nông nghiệp 
chủ lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2023. Để có đủ cơ sở báo cáo và trình 
UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án,  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính 
mời:  

 1. Thành phần:  

 - Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đại diện các phòng: Tổng hợp kinh tế 
xã hội, Quản lý đầu tư công, Quản lý đầu tư ngoài ngân sách; Thành viên 
BQLDA BIIG1; 

 - Đại diện Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công 
thương; Khoa học và công nghệ; Giao thông vận tải; Tài chính; Tài nguyên môi 
trường;  

 - Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định, 
Cao Lộc, Lộc Bình, Thành phố Lạng Sơn; 

  - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn; 

 - Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới. 

 - Đơn vị tư vấn dự án (Liên danh viện quản lý và phát triển Châu á và 
Công ty đầu tư và tư vấn phát triển IAC Việt nam)  

 2. Thời gian và địa điểm: 

 - Thời gian: 13 giờ 45, ngày 29/4/2020 (thứ tư) 

 - Địa điểm: Phòng họp 402, Tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư  

 3. Nội dung: Tham vấn ý kiến lần 2,  dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển một 
số chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2023 thuộc  
Hợp phần 3, dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc- Tiểu 
dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn ADB. 



(Chương trình và tài liệu  Hội nghị tham vấn gửi kèm theo Giấy mời) 

  Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị 
nội dung ý kiến tham gia./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng QLĐTNNS;  
- Lưu: VT.  
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