
 
 

UBND TÌNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________ ________________________________ 

Số: 1116 /SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày 06  tháng 9  năm 2018 

   V/v chuẩn bị các nội dung tổ chức 
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018 
 

 
Kính gửi:    
 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 
 - UBND các huyện, thành phố; 
 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.  
 - Liên minh HTX tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh 
về tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018; để 
công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị được chu đáo, kết quả hội nghị đạt được mục 
đích yêu cầu đề ra; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan liên quan phối 
hợp chuẩn bị các nội dung như sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố:  

- Tổng hợp ý kiến, nội dung đối thoại của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 
theo dõi quản lý của cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 
18/9/2108. 

- Có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, kiến nghị của doanh nghiệp được Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chuyển đến (thông qua văn bản hoặc chuyển trực 
tiếp qua thư điện tử); chuyển nội dung trả lời kiến nghị cho Sở Kế hoạch và Đầu 
tư trước ngày 20/9/2018. 

- Chủ động chuẩn bị nội dung theo thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, 
đơn vị để trả lời, làm rõ các vấn đề doanh nghiệp quan tâm, kiến nghị trực tiếp 
tại Hội nghị.   

 2. Sở Công Thương; Cục Hải Quan tỉnh: 

 - Chủ động triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 128/KH-
UBND của UBND tỉnh và các nhiệm vụ nêu tại mục 1 Công văn này. 

 - Cục Hải quan tỉnh gửi Danh sách doanh nghiệp tham dự Hội nghị về Sở 
Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/9/2108. Xác nhận danh sách tham dự Hội 
nghị về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24/9/2018. 

 3. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: 

- Chủ động triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 128/KH-
UBND của UBND tỉnh. 
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- Tổng hợp ý kiến, nội dung đối thoại của doanh nghiệp hội viên gửi về 
Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/9/2108. 

- Gửi Danh sách doanh nghiệp tham dự Hội nghị về Sở Kế hoạch và Đầu 
tư trước ngày 18/9/2108. Xác nhận danh sách tham dự Hội nghị về Sở Kế hoạch 
và Đầu tư trước ngày 24/9/2018. 

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: 

- Tổng hợp ý kiến, nội dung đối thoại của Hợp tác xã gửi về Sở Kế hoạch 
và Đầu tư trước ngày 18/9/2108. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn lập danh sách từ 05-08 
Hợp tác xã tham dự Hội nghị. Xác nhận danh sách tham dự Hội nghị về Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trước ngày 24/9/2018. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm 
chỉ đạo thực hiện, triển khai công việc theo nội dung và thời gian nêu trên./. 

(Do thời gian chuẩn bị hội nghị gấp, khi tiếp nhận được các kiến nghị của 
doanh nghiệp, HTX trên các kênh thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chuyển 
ngay thông qua thư điện tử của các cơ quan hoặc điện thoại  trực tiếp cho 
phòng chuyên môn của quý cơ được phân công xử lý trước để chuẩn bị nội dung 
trả lời. Đồng thời các quý cơ quan cũng gửi trước thông tin về Sở Kế hoạch và 
Đầu tư thông qua email: phongdkkdls@gmail.com.  

Thông tin liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Điện thoại:02053 812 488; Bà Vy Thúy Nga, Trưởng phòng; số Di động: 0983 
260 168)  
   
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM thuộc Sở; 
- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký  
 
 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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