
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 16 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  01  tháng 3 năm 2022 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến Nghị quyết số 02/NQ-CP:  

Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội    

               

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn 729/VP-THNC ngày 

26/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc ủy quyền dự Hội nghị trực tuyến 

Nghị quyết số 02/NQ-CP  về thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;    

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời cơ quan liên quan tham dự 

Hội nghị trực tuyến theo Giấy mời số 65/GM-BKHĐT ngày 22/02/2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc mời tham dự Hội nghị trực tuyến về Nghị quyết số 

02/NQ-CP: Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công 

thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin truyền thông. 

- Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 03/3/2022 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Phòng họp 401 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến Nghị quyết số 02/NQ-CP: Thúc đẩy 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

(Lưu ý: Các thành viên tham gia dự họp thực hiện nghiêm túc các quy 

định về phòng chống dịch Covid-19). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị đơn vị đến dự họp theo đúng 

thành phần, thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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