
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: 1365 /SKHĐT-ĐKKD 

 
Lạng Sơn, ngày 15 tháng 7  năm 2022 

 V/v tổng hợp các kiến nghị của doanh 

 nghiệp,  HTX để Lãnh đạo UBND tỉnh 

     làm việc với doanh nghiệp, HTX  

  

            

             Kính gửi: 

 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Các chi hội doanh nghiệp; 

- Câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

 

Thực hiện Thông báo số 396/TB-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh 

thông báo kết luận giao ban tại cuộc họp Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh 

(ngày  11/7/2022)  giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư  phối hợp với các cơ quan 

xây dựng kế hoạch Lãnh đạo tỉnh  làm việc với doanh nghiệp, HTX, hộ kinh 

doanh tại các huyện, thành phố  nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản 

xuất – kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần thực hiện nhiệm vụ 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau bối cảnh bị tác động bởi đại 

dịch Covid-19 (dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 7/2022).  

Để chuẩn bị cho buổi làm của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành phố, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: 

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội, các Hội, Chi hội 

doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh về chương trình làm việc của Lãnh đạo tỉnh nhằm 

tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn trên các phương tiện thông tin và đề nghị các 

tổ chức, cá nhân chủ động gửi các kiến nghị về UBND các huyện thành phố 

hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. UBND các huyện, thành phố: 

- Chủ động tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trước 07 ngày tổ chức hội nghị . 

- Giao đầu cơ quan đầu mối phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn 

bị các nội dung liên quan để tổ chức hội nghị. 



( Mọi chi tiết liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh, ĐT: 0205. 3812488; đ/c 

Vân, Đt:  0983.933.785) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Web Sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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