
        V/v Phối hợp với Tạp chí Vietnam  
            Business Forum tuyền truyền  
 

                                  Kính gửi:  
- Các Sở, Ban ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện và thành phố; 

  - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ 
tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 903/VP-KTTH ngày 21 tháng 03 năm 2018 
của Văn phòng UBND tỉnh về việc giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ 
quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện để phóng viên 
tạp chí Vietnam Business Forum liên hệ công tác tuyên truyền đối ngoại môi 
trường đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2018. 

Để việc phối hợp với Phóng viên tạp chí Vietnam Business Forum 
tuyên truyền đối ngoại môi trường đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2018 đúng với 
chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành 
của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh theo 
chức năng nhiệm vụ cung cấp thông tin, số liệu cho phóng viên Tạp chí 
Vietnam Business Forum đầy đủ kịp thời để phục vụ xây dựng chuyên đề viết 
bài tuyên truyền về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Lạng sơn 
đến năm 2020. 

Trong quá trình phối hợp thực hiện Tạp chí Vietnam Business Forum 
sẽ chủ động cử Phóng viên đăng ký liên hệ với các cơ quan để xây dựng bài 
viết, chuyên đề đạt hiệu quả.  

(Xin gửi kèm theo Lịch công tác của nhóm phóng viên) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện 
theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh./. 
 
    
 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Cục thuế, Hải quan; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TTXTĐT. 
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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 374 /SKHĐT-TTXTĐT 

  

          Lạng Sơn, ngày 06 tháng 04 năm 2018 



 


		2018-04-06T14:40:25+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdtls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




