
 
GIẤY MỜI 

Họp xem xét, thống nhất chuyển đầu mối đơn vị chủ trì thực hiện  
Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành  

và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn  
______________ 

 

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 27/01/2020 của UBND tỉnh  
về việc phê duyệt nhiệm vụ giao Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn thực hiện 
trong năm 2020.  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan 
tham dự cuộc họp: 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh, Văn 
phòng; 

- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên các Sở: Tài chính, Nội vụ; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Một thành viên INDOCHINA SURVEY. 

2. Thời gian:  Từ 14h00, ngày 13/02/2020 ( thứ năm) 

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

4. Nội dung: Họp xem xét, thống nhất chuyển giao đầu mối thực hiện Bộ 
chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, nghành và UBND các huyện, 
thành phố (DDCI) tỉnh Lạng Sơn và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020. 

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 mời; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, KTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 

 

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: 09 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 06 tháng 02  năm 2020 
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