
 

 

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: 1502 /SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày 03 tháng 8 năm 2022 

V/v trả lời kiến nghị của doanh 

nghiệp quý II năm 2022 

 

              

 

Kính gửi:  

 

 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Chi hội doanh nghiệp môi trường; 

- Chi hội doanh nghiệp xây dựng; 

- Công ty CP tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông; 

- Công ty TNHH MTV Tâm Đức. 

 

 

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

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xem 

xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã.  

Trên cơ sở tổng hợp các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp tại Công 

văn số 73/HHDN ngày 8/7/2022 và Công văn số 79/HHDN ngày 19/7/2022 của 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (tổng số có 15 kiến nghị). Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét trả lời kiến nghị doanh nghiệp 

theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức cuộc họp các ngành để thống nhất các nội 

dung trả lời. Trên cơ sở tổng hợp các nội dung trả lời của các cơ quan (15/15 

kiến nghị được trả lời), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung trả lời các 

kiến nghị theo Phụ lục gửi kèm công văn này. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các hội, chi 

hội doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tiếp tục có phản hồi, thông tin thường 

xuyên kịp thời gửi đến với Sở Kế hoạch và Đầu tư để cùng phối hợp xử lý./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: QLĐTC, QLĐTNNS; 

- Thanh tra Sở; 

- Trang Web Sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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