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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-
HĐND ngày 10/12/2020 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  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh 
triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HDDND ngày 10/12/2019 
của Hội đồng nhân dân 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 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025;  

Được sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn 
thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 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. 

1. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00, ngày 29 tháng 5 năm 2020 (Thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 nhà C2, Nhà khách Tỉnh uỷ, phố Cửa 
Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

3. Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo TTr UBMT Tổ Quốc tỉnh, Hội LH Phụ nữ tỉnh, Đoàn 
Thanh niên, Hội Nông dân, Cựu Chiến binh tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực thuộc các Sở, 
ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học 
và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tư 
pháp, Lao động Thương binh và xã hội, Nội vụ, Thông tin- truyền thông, BQL 
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, Ban Dân tộc; Bộ CH Quân sự 
tỉnh; Bộ CH Bộ đội Biên phòng; Công an tỉnh;  
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-  Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các phòng: Tài chính - 
Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kinh tế hạ tầng (kinh tế).  

- Đại diện Lãnh đạo: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh HTX tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo Đài phát Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lạng 
Sơn.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo sở, các phòng: Quản lý Đầu tư Ngoài 
ngân sách, Quản lý Đầu tư công, Đăng ký kinh doanh, Trung tâm XTĐT; 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức triển khai thực hiện. Giao các 
phòng Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và các phòng liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu 
và cơ sở vật chất để tổ chức Hội nghị. 

- Đề nghị các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Công thương, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lạng 
Sơn phân công lãnh đạo dự để báo cáo, triển khai các nội dung thuộc tránh 
nhiệm của ngành. 

(Có chương trình Hội nghị kèm theo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh (Cử phóng viên 
dự và đưa tin); 
- Lãnh đạo sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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