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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Ngày 04/5/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 

1886/VP-KT về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách 

hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó: "Giao Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các bước xây 

dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ 

trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo đúng trình tự, thủ tục quy định của 

pháp luật. Hoàn thành, báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2022 để xem 

xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022". 

Thực hiện trình tự tại khoản 2 mục II phần I Hướng dẫn số 15/HD-UBND 

của UBND tỉnh và nhiệm vụ được giao tại văn bản số 1886/VP-KT của Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp thống nhất một số nội 

dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách.  

- Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 15/QĐ-SKHĐT 

ngày 18/01/2022). 

2. Nội dung: Thảo luận thống nhất các dự thảo:  

- Dự thảo Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, trình UBND tỉnh; 

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành ban hành 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Dự thảo ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ 

trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 17/5/2022 (thứ Ba). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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5. Đề nghị các thành viên Tổ soạn thảo chuẩn bị ý kiến tham gia ý kiến 

trực tiếp tại cuộc họp. 

(Có các dự thảo kèm theo) 

* Lưu ý: Các thành phần tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng thời 

gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Các thành phần mời;  

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở chuẩn bị phòng họp; 
 

- Lưu: VT, QLĐTNNS.  
  
  

 Vũ Hoàng Quý 

 

 


		2022-05-15T16:58:32+0700




