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 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: 23 /GM-SKHĐT     Lạng Sơn, ngày 05 tháng 3 năm 2020 
                        

 
GIẤY MỜI 

         Họp xem xét dự thảo Hướng dẫn liên ngành thực hiện Nghị quyết số 
08/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 
hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025  
 

 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 
30/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 
08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù 
khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025;  

Trên cơ sở tổng hợp Hướng dẫn của các Sở, ngành liên quan đối với từng 
nội dung chính sách hỗ trợ; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo (lần 
1) Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù 
khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 
số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh;  

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

1. Thành phần:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng: 
Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, Kinh tế ngành; 

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ tham mưu thuộc các Sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tư 
pháp; 

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ tham mưu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 
tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh.  

- Đại diện UBND các huyện, thành phố.  

2. Nội dung: Thảo luận, góp ý dự thảo Hướng dẫn liên ngành về trình tự, 
thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 
tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 
10/12/2019 của HĐND tỉnh 



2 

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 11/3/2020 (Thứ Tư) 

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 Hướng dẫn liên ngành kèm theo). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thành phần mời dự họp nghiên cứu dự 
thảo hướng dẫn, chuẩn bị ý kiến tham gia bằng văn bản và thảo luận tại cuộc 
họp. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, DNKTTT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

                            
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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