
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: 129 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị xúc 

 tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
________ 

 

Thực hiện Thông báo số 465/TB-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh 
về kết luận giao ban Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 01/10/2018), 
trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, các điều kiện cần thiết để đề 
xuất với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào đầu năm 2019.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan  
tới dự họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần dự họp:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Ngoại vụ, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, 
Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và 
Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- Công an tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân ̀  thành phố Lạng Sơn.  

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 23/10/2018 (Thứ ba). 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

4. Nội dung: Xem xét nội dung  Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu 
tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

(Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị gửi kèm theo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan dự họp đúng thời gian và địa 
điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- TTXTĐT; 
- VP sở bố trí phòng họp; 
- Lưu: VT, KTĐN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

 Phùng Thị Thanh Nga 
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