
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
 Số: 14  /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 28 tháng 01  năm 2019 

   
GIẤY MỜI  

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

 
 

  Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh 
ban hành Quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn;  Để chuẩn bị cho công tác khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tại 
Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp Xuân Kỷ Hợi, năm 2019; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các Cơ quan đén dự họp; 
 1. Thành phần 

- Các Sở: Nội vụ, Công Thương, Lao động thương binh và Xã hội, Tài 
nguyên và Môi trường;  

- Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Thanh tra tỉnh; 

- Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố: Thành phố Lạng Sơn, Cao Lộc, Văn Lãng, 
Văn Quan, Đình Lập; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 

 2. Nội dung:  Xem xét đề nghị khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân 
có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. 

 3. Thời gian:  14 giờ 00', ngày 29 tháng 01 năm 2019  

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

 Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự họp. 

 (Gửi kèm danh sách đề nghị khen thưởng, biểu tổng hợp tóm tắt kết quả 
sản xuất kinh doanh và thực hiện các chế độ, chính sách Nhà nước của các 
doanh nghiệp đề nghị khen thưởng để các cơ quan xem xét tham gia ý kiến tại 
cuộc họp)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

 Phùng Thị Thanh Nga 
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