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Số: 28 /GM-SKHĐT 

 

Lạng Sơn, ngày 22  tháng 3 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Khảo sát, lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-SKHĐT ngày 15/3/2022 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc Khảo sát, lấy ý kiến các cơ quan, doanh nghiệp về chính sách 

hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính 

mời đại diện các cơ quan tham dự. 

1. Nội dung: Lấy ý kiến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư về các 

khó khăn vướng mắc khi đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn; các giải pháp, đề xuất các 

chính sách hỗ trợ đầu tư. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Tại UBND huyện Chi Lăng: Từ 14 giờ, ngày 23/3/2022 (thứ Tư). 

- Tại UBND thành phố Lạng Sơn: Từ 14 giờ 00, ngày 28/3/2022 (thứ hai). 

3. Thành phần  

3.1. Đoàn khảo sát 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và chuyên viên phòng QLĐTNNNS; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Công thương; 

- Đại diện Ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh; 

- Đại diện Tổ soạn thảo1 (Ông Lê Đức Tuệ; bà Vũ Thụy An tham gia khảo 

sát tại huyện Chi Lăng; Ông Nguyễn Mạnh Cường; Bà Phạm Thúy Nga tham 

gia khảo sát tại thành phố Lạng Sơn) 

3.2. Thành phần đơn vị làm việc: 

- Tại huyện Chi Lăng: 

+ Đại diện lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng; đại diện lãnh đạo các phòng 

chuyên môn có liên quan nơi Đoàn khảo sát làm việc. 

- Khoảng 7-10 doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Chi Lăng (Do 

UBND huyện Chi Lăng lựa chọn và mời tham gia làm việc).  

- Tại thành phố Lạng Sơn: 

+ Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các 

phòng chuyên môn có liên quan nơi Đoàn khảo sát làm việc. 

                                                           
1 Quyết định số 15/QĐ-SKHĐT ngày 18/01/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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- Khoảng 7-10 doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

(Do UBND thành phố lựa chọn và mời tham gia làm việc).  

5. Đề nghị 

- Trân trọng đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh cử 

cán bộ tham gia cùng Đoàn khảo sát và tham gia ý kiến tại các cuộc khảo sát. 

- Đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng phối hợp 

thực hiện: 

+ Báo cáo kết quả việc triển khai một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu 

tư trên địa bàn trong thời qua, những khó khăn, vướng mắc; những lợi thế và 

khó khăn của địa phương trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư trên địa 

bàn; tham gia ý kiến về dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết hỗ trợ đầu tư; đề 

xuất các cơ chế chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư phát triển tại địa phương và các 

giải pháp trong thời gian tới;  

+ Lựa chọn, mời giúp, gửi phiếu khảo sát và dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị 

quyết hỗ trợ đầu tư đến một số doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tham gia 

làm việc với Đoàn khảo sát;  

+ Bố trí giúp phòng làm việc với Đoàn khảo sát.  

- Đề nghị các doanh nghiệp, Nhà đầu tư tham dự: Cho ý kiến về những 

khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất 

kinh doanh, dự án đầu tư; đánh giá hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư 

trong thời gian qua; so sánh các tỉnh lân cận (nếu có); cho ý kiến về dự thảo hồ 

sơ xây dựng Nghị quyết hỗ trợ đầu tư, gửi phiếu khảo sát cho Đoàn khảo sát; Đề 

xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu của các 

đối tác, bạn hàng đầu tư;  

(Phiếu khảo sát lấy ý kiến đề xuất cơ cơ chế chính sách hỗ trợ ưu đãi trên 

địa bàn tỉnh và Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ đầu tư gửi kèm theo) 

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Đ/c Tống Ngọc Hào - Chuyên viên phòng 

Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 

0915.320.118. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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