
 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:110/GM-SKHĐT     Lạng Sơn, ngày 05 tháng 8 năm 2019 
                        

 
GIẤY MỜI 

Họp xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  
về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

______________  
 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2800/VP-KTN ngày 
10/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

 Để nội dung bản dự thảo đạt chất lượng cao, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân 
trọng kính mời đồng chí đến dự họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết theo Quyết định số 
91/QĐ-SKHĐT ngày 03/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập 
Tổ soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù 
khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Rà soát dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 09/8/2019 (Thứ sáu). 

4. Địa điểm: Phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 02, đường 
Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).   

(Có bản dự thảo và hồ sơ xây dựng Nghị quyết 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 dự họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (bố trí phòng họp); 
- CBĐM(VVQ); 
- Lưu: VT, DNKTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

                           (đã ký) 
 

 
Phùng Thị Thanh Nga 
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