
 
 

 

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:  125 /GM-SKHĐT 
 

 Lạng Sơn, ngày  06  tháng 9 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo chính sách đặc thù khuyến khích 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
  
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây 

dựng hoàn thành dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù 
khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và dự thảo Quyết định của 
UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình 
thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

1. Thành phần: 

- Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Đại diện liên minh Hợp tác xã  tỉnh; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã; 

- Thành viên tổ soạn thảo (theo Quyết định số 91/QĐ-SKHĐT ngày 
03/7/2019; Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 05/9/2019); 

- Mời phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dự và 
đưa tin. 

2. Thời gian: 01 buổi, 14h00, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (Thứ sáu). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp 402 Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính 
sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối 
với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

5. Ghi chú: Các đại biểu tham dự Hội nghị chuẩn bị các nội dung tham 
gia ý kiến tại Hôi nghị và cung cấp thông tin theo Phiếu tham gia ý kiến về dự 
thảo chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn gửi kèm theo Giấy mời. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 
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