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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: 68 /GM-SKHĐT    Lạng Sơn, ngày 01 tháng 7 năm 2020 

  

GIẤY MỜI HỌP 

Rà soát, điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn năm 2020 còn lại của Chương 

trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" 

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Quyết định số 1197/QĐ-

UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự họp. 

1. Nội dung: Rà soát, điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn năm 2020 còn 

lại của Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên 

kết quả". 

2. Thời gian: 14 giờ, ngày 03/7/2020 (Thứ sáu) 

3. Địa điểm: Phòng họp 402,  trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Số 

2 đường Hoàng Văn thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Các Phòng: Quản lý đầu tư 

công, Quản lý đầu tư ngoài ngân sách. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh. 

-  Đại diện lãnh đạo các Trung tâm: Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Nước sạch và 

Vệ sinh môi trường nông thôn. 

5. Đề nghị 

Các cơ quan chuẩn bị nội dung báo cáo và tài liệu liên quan theo Công 

văn số 942/SKHĐT-QLĐTC ngày 29/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời các ông (bà) đến dự họp đúng thời gian 

và địa điểm trên./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Hứa Thị Hằng 
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