
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: 57 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 26  tháng 5 năm 2022               

GIẤY MỜI 

Họp thống nhất dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số 

chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Kính gửi:  

- Ban Kinh tế ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, 

Xây dựng, Lao động Thương binh và xã hội, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, 

Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông vận Tải, Thông tin 

và Truyền thông;  

- Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- Cục thuế tỉnh; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Công ty Điện Lực Lạng Sơn; 

- Viettel Lạng Sơn - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội; 

- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; UBND huyện Cao Lộc; 

 

Ngày 04/5/2022,Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1886/VP-

KT về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó: "Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các bước xây dựng 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. 

Hoàn thành, báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2022 để xem xét, trình 

HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022". 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

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

sách, Trung tâm Xúc tiến đầu tư. 
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- Lãnh đạo và phòng chuyên môn các Sở, ngành, đơn vị mời họp. 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; UBND huyện Cao Lộc; 

2. Nội dung: Thống nhất các nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Có 

dự thảo kèm theo). 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 28/5/2022 (thứ Bảy). 

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

5. Đề nghị các thành viên tham dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia trực tiếp 

tại cuộc họp (đính kèm nội dung xin ý kiến cụ thể).  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng thời 

gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Các thành phần mời;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư; 
- VP Sở chuẩn bị phòng họp; 

 

- Lưu: VT, QLĐTNNS.  
  

 
 

 Vũ Hoàng Quý 
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