
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số: 3444 /VP-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 Lạng Sơn, ngày  21 tháng 8 năm 2019 

V/v cung cấp thông tin và làm 
việc với Đoàn công tác của 
Ngân hàng Tái thiết Đức 

 

 
        Kính gửi:   

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ; 
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 490/SNgV-HTQT ngày 13/8/2019 của Sở Ngoại vụ 
về việc dịch và chuyển thư của Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW và tài liệu kèm 
theo, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, thông báo tới Đoàn công tác của Ngân 
hàng Tái thiết Đức - KfW về việc UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận lịch làm 
việc từ ngày 30/9/2019 đến ngày 01/10/2019 theo đề nghị của KfW. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần 
Cấp thoát nước Lạng Sơn, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, 
chủ động hoàn thiện phiếu khảo sát, cung cấp các thông tin liên quan theo đề 
nghị của KfW. 

3. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chủ động liên hệ, nắm lịch 
trình Đoàn công tác, cử đại diện làm việc theo yêu cầu; báo cáo đề xuất UBND 
tỉnh các nội dung theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Ngoại vụ; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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