
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 71 /GM-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 18 tháng  7 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp quý II năm 2022 

  

 

 

           Kính gửi: - Văn phòng UBND tỉnh; 

- - Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; 

- - UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn, Bình 

Gia, Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc, Đình Lập; 

- -  UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  

- Chi hội doanh nghiệp môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 1453/VP-KT ngày 8/4/2022 của UBND tỉnh giao 

Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hằng quý tổ chức gặp mặt, đối thoại, giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã; báo cáo kịp thời UBND 

tỉnh xem xét chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Trên cơ sở tổng hợp 

kiến nghị từ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong Quý II/2022, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổ chức làm việc với các cơ quan và doanh nghiệp như sau: 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực; đại 

diện lãnh đạo các phòng: Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Quản lý đầu tư công, 

Đăng ký kinh doanh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư. 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, 

SởTài chính; 

 - Lãnh đạo UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn, Bình Gia, 

Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc, Đình Lập; 

        -  UBND thành phố Lạng Sơn; 

 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Chi hội Môi trường; 

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông.  

2. Thời gian:  Bắt đầu từ 14h00, ngày 25/7/2022 (Thứ  hai) 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp 402, Tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư.   



 

 

4. Nội dung: Giải quyết kiến nghị và bàn các giải pháp để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong quý quý II/2022. 

5. Đề nghị:  

Các cơ quan nghiên cứu các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã (theo 

biểu tổng hợp gửi kèm theo Giấy mời) trả lời trực tiếp tại cuộc làm việc và chuẩn 

bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách, trong trường hợp doanh 

nghiệp, hợp tác xã có kiến nghị ngoài các kiến nghị đã tổng hợp. 

Sở Kế hoạch và đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đầy 

đủ và đúng thành phần trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: QLĐTNNS, QLĐTC, TTXTĐT; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp);  

- Lưu: VT, ĐKKD. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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