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THÔNG BÁO 

Thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND 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 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Giấy 

mời số 81/GM-SKHĐT mời Tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND 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 giai đoạn 2020-2025 

thời gian tổ chức từ 08 giờ ngày 04/8/2022 (thứ Năm), do Lãnh đạo UBND tỉnh 

có chương trình công tác đột xuất nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo 

số 245/TB-SKHĐT ngày 03/8/2022 về việc hoãn tổ chức Hội nghị. 

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 447/TB-UBND về 

Thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết, thời gian vào 08 h ngày 17/8/2022; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo và kính mời quý đại biểu tham dự Hội 

nghị sơ kết 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 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. 

1. Thành phần: Thành phần đại biểu như danh sách kèm theo Giấy mời số 

81/GM-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

2. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 17/8/2022 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy (Phố Cửa Nam, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn 

hỗ trợ thông báo đến các đại biểu trên địa bàn theo danh sách kèm theo. 

Mọi thông tin cần liên hệ Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 02053.812.570 - 0912.902.345 (gặp đồng 

chí: Chu Cao Cường). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo và kính mời quý đại biểu 

tham dự Hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

            Phùng Thị Thanh Nga 
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