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THÔNG BÁO 

Về việc giới thiệu đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư 

 

Kính gửi:  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn; 

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

 

Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Lạng Sơn luôn 

quan tâm, chú trọng rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư. Nhờ đó, tỉnh Lạng Sơn đã có những chuyển 

biến rõ nét trong môi trường đầu tư, kinh doanh. Điều này thể hiện qua kết quả 

PCI năm 2021, tỉnh Lạng Sơn đạt 63,92 điểm (tăng 1,49 điểm so với năm 2020) 

xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2020. Đáng chú ý, các chỉ 

số như: Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Dịch vụ hỗ 

trợ doanh nghiệp, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự đều tăng điểm. Trong đó, 

Tính năng động của chính quyền tỉnh đạt 7,60 điểm (tăng 1,88 điểm so với năm 

2020). 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, giới thiệu môi trường, cơ chế 

chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng như hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu 

tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu đến Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đường dây nóng hỗ trợ: 0205.3816.815 - 0978.174.609 hoặc 

Email: ttxtdt.ls@gmail.com. 

Đường dây nóng với chức năng tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp và lập 

dự án đầu tư...Đồng thời, tiếp nhận thông tin phán ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh Lạng Sơn; tổng hợp, 

báo cáo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xử lý theo quy 

định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trong và ngoài tỉnh./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

 - Các phòng CM; 

- Trang Web Sở; 

- Lưu: VT, TTXTĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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