
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________ _______________________________________ 

Số: 113 /SKHĐT-DNKTTT Lạng Sơn, ngày 24 tháng 9 năm 2018 

  

GIẤY MỜI 

 

Kính gửi:............................................................... 

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn 
thành dự thảo Đề tài: Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn tiếp cận và áp dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà 
nước;  

Để nội dung bản dự thảo có chất lượng và hoàn thành các bước xây dựng 
đề tài, Sở tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố với nội dụng như sau: 

- Thời gian: ½ ngày, bắt đầu tư  8h00, ngày 28 tháng 9 năm 2018 (thứ sáu). 

- Địa điểm: Phòng họp 402 (tầng 4), Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 2, đường 
Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

- Thành phần: Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài 
nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và xã hội, Thông tin - Truyền 
thông, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải, Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục - Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước - Chi 
nhánh Lạng Sơn; Cục Thống kê; Cục thuế; Cục Hải quan; UBND các huyện, 
thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ; Hội 
doanh nhân trẻ. 

(Kèm theo Chương trình tổ chức Hội thảo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Quý cơ quan cử Lãnh đạo đơn 
vị tham dự và chuẩn bị ý kiến bằng văn bản tham gia tại Hội thảo (các ý kiến 
góp ý đề nghị gửi lại bộ phận Thư ký sau khi kết thúc Hội thảo để kịp thời 
tổng hợp và hoàn thiện Đề tài)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: THQH, ĐKKD, HTĐT; 
TTXTĐT; VP, các thành viên trong tổ; 
- Lưu: VT, DNKTTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 
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