
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: 130 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  22   tháng  10  năm 2018 
 

 

GIẤY MỜI HỌP 
Họp thảo luận dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh  

về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
_________________ 

 
  Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao xây dựng dự thảo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn, dự thảo đã được UBND tỉnh họp, xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp ngày 
17/10/2018. Tiếp thu các ý kiến và kết luận tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
đã chỉnh sửa, bổ sung. Để đảm bảo chất lượng và tính khả thi của Nghị quyết, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp để rà soát, thống nhất trước khi trình 
UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh.  

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Lãnh đạo phòng Doanh 
nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, Kinh tế ngành, Kinh tế đối ngoại,  Khoa giáo 
– Văn xã, Tổng hợp – Quy hoạch, Trung tâm xúc tiến đầu tư;  

- Đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Kinh tế 
ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 
chính, Cục Thuế tỉnh. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 ngày 24/10/2018 (Thứ Tư). 

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

 (Có dự thảo Nghị quyết và Tờ trình kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, 
địa điểm nêu trên./. 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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