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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 128 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 15  tháng 10  năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
Dự hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ địa phương làm công 

tác hỗ trợ DNNVV năm 2018 
  

Kính gửi: UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn 

          
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-SKHĐT ngày 06 tháng 04 năm 2018 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực năm 2018; được sự phối hợp, hỗ trợ của Trung tâm hỗ trợ DNNVV 
phía Bắc về việc tổ chức khóa đào " Nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương 
làm công tác hỗ trợ DNNVV năm 2018". Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập 
huấn với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phòng thực 
hiện công tác liên quan đến hỗ trợ DNNVV, công tác đăng ký hộ kinh doanh 
của các huyện và thành phố Lạng Sơn (mỗi đơn vị cử 03 đại biểu). 

- Đại diện hộ kinh doanh (Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện và 
thành phố mời giúp mỗi huyện 03 - 05 hộ kinh doanh tham gia tập huấn). 

2. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08 giờ, ngày 23/10/2018 (Thứ Ba).   

3. Địa điểm: Tại Hội trường 402, tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 02, 
đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. 

4. Nội dung tập huấn: Phổ biến, triển khai Luật hỗ trợ DNNVV và 
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Công tác đăng ký chuyển đổi hộ kinh 
doanh sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp. 

(Chương trình chi tiết gửi kèm). 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đại biểu đến dự hội nghị 
đúng thời gian, địa điểm trên./. 

Ghi chú: Đầu mối liên hệ đ/c Lương Anh Tuấn – TP. Hành chính, Trung 
tâm Xúc tiến đầu tư; số điện thoại: 0983.122.220. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng ĐKKD, DNKTTT&TN; 
- VP chuẩn bị phòng họp; 
- Lưu: VT, TTXTĐT. 
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