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GIẤY MỜI 

Xem xét thống nhất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 

 các chính sách của Nghị quyết Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 

 của HĐND tỉnh  

 

 

Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

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;  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các cơ quan tham dự cuộc 

họp, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 14h00, ngày 20/5/2022 (Thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp 402 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

3. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách, Trung tâm XTĐT; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và 

PTNT, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; 

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và thành phố 

Lạng Sơn. 

4. Nội dung: 

Họp xem xét, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực 

hiện các chính sách của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

của HĐND tỉnhNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện.  
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5. Đề nghị: 

- Đại diện UBND các huyện Lộc Bình, Hữu Lũng, UBND thành phố 

Lạng Sơn báo cáo quá trình triển khai thực hiện, những khó khăn vướng mắc, đề 

xuất kiến nghị xử lý. 

- Các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực rà soát các nội dung vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện; ý kiến giải quyết những đề xuất kiến nghị của 

UBND các huyện, các tổ chức cá nhân có liên quan; đề xuất hướng xử lý. 

(Báo cáo của UBND các huyện và các kiến nghị gửi kèm theo) 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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