
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: 134/GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 18 tháng 9  năm 2019 

   
 

GIẤY MỜI  
 

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

 Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được tờ trình số 150/ HHDN ngày 10/9/2019 
của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về việc đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 
doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 
13/10. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan 
đến dự họp:  

1. Thành phần: 

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

- Các ngành: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan 
tỉnh; 

- Liên Đoàn lao động tỉnh; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

 - Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 

 2. Nội dung: Xem xét đề nghị khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân 
có nhiều cố gắng nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Lễ kỷ niệm ngày 
doanh nhân Việt Nam 13/10/2019 

 3. Thời gian:  14 giờ 00', ngày 20 tháng 9 năm 2019. 

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

 Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm theo Giấy mời: Tờ trình của Hiệp hội 
doanh nghiệp tỉnh 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, có ý kiến tại cuộc họp. 

Kính mời các đại biểu đến dự họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm 
nêu trên./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
-  Như thành phần mời họp; PHÓ GIÁM ĐỐC  

-  Lãnh đạo Sở;  

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp);  

-  Lưu: VT, ĐKKD.  
  

 
  Phùng Thị Thanh Nga 

 


		2019-09-18T15:51:36+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdtls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




