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Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2022 
V/v thông báo họp trực tuyến với 

đại diện AFD và chuyên gia tư vấn 

về chương trình làm việc tại Lạng 

Sơn. 

 

 

Kính gửi: Các Sở: Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Xây dựng. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Công văn số 2724/VP-THNC ngày 21/6/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, trong đó giao cho Sở Ngoại vụ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành và UBND 

các huyện liên quan trao đổi, tiếp nhận thông tin hướng dẫn Đoàn công tác của 

AFD và chuyên gia tư vấn đến làm việc tại tỉnh. 

Ngày 22/6/2022, đầu mối của Văn phong AFD Hà Nội gửi lịch trình của 

nhóm chuyên gia tư vấn đến làm việc tại tỉnh (từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022) 

và mong muốn mời đại diện  một số Sở của tỉnh liên quan đến việc xây dựng các 

đề xuất dự án ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh tham dự buổi làm việc giữa 

AFD và chuyên gia tư vấn để trao đổi về lịch trình và nội dung làm việc của 

chuyên gia tư vấn làm việc tại tỉnh, chương trình dự kiến như sau: 

Thời gian:13h30 ngày thứ 6, ngày 24/6/2022. 

Hình thức: Họp trực tuyến. 

Địa điểm: Điểm cầu tỉnh Lạng Sơn tại Phòng họp trực tuyến tầng 4, nhà C, 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Thành phần:  

- Tỉnh Lạng Sơn: đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Ngoại vụ. 

- Văn phòng AFD: Bà Nguyễn Thuý Anh -Trưởng ban Rester và nhóm 

chuyên gia tư vấn. 

Trên cơ sở đề xuất nêu trên của AFD , để tiếp tục phối hợp với chuyên gia tư 

vấn xây dựng đề xuất dự án ứng phó và chống biến đổi khí hậu gắn với phát triển 

kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn kêu gọi vay vốn ODA của Chính phủ Pháp, Sở 

Ngoại vụ trân trọng đề nghị: 

1. Các cơ quan cử đại diện tham dự họp theo chương trình như trên; 

2. Sở Tài Nguyên và Môi trường bố trí phòng làm việc trực tuyến để tham 

dự cuộc họp của AFD. 
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(Gửi kèm thông tin lịch trình của Đoàn chuyên gia tư vấn đến làm việc tại 

tỉnh). 

Sở Ngoại vụ trân trọng trao đổi, đề nghị các quý cơ quan quan tâm, phối hợp 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện:Văn Quan, Hữu Lũng, 

Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Lãng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy 
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