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 Lạng Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2019 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và 

 triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Kế hoạch và Đầu tư 

 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và được sự đồng ý của UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và 
triển khai nhiệm vụ  năm 2019 ngành kế hoạch và đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị:  

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh (Có giấy mời riêng); 

- Đại diện lãnh đạo sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương, 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, Văn phòng UBND 
tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê; 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thời gian: 01 buổi, 14h00, ngày 16 tháng 01 năm 2019 (Thứ Tư) 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 
năm 2018, những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện các 
nhiệm vụ trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; xác định phương hướng, nhiệm vụ, 
giải pháp thực hiện trong năm 2019. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT, VP. 

 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 
Đã ký 

 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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Số: 05 /GM-SKHĐT 

 

 

 Lạng Sơn, ngày 08  tháng 01 năm 2019 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và 

 triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Kế hoạch và Đầu tư 

 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và được sự đồng ý của UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và 
triển khai nhiệm vụ  năm 2019 ngành kế hoạch và đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời: Lãnh đạo UBND tỉnh. 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019. 

1. Thời gian: 01 buổi, 14h00, ngày 16 tháng 01 năm 2019 (Thứ Tư) 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 

 
Đã ký 

 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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