
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:974/SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày 10 tháng 7  năm 2019 
V/v thông báo tổ chức Hội nghị đối 
thoại của Chính quyền tỉnh Lạng Sơn với 
doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019 

  

  
 

 Kính gửi:  
 - Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn; 
 - Báo Lạng Sơn; 
 - Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh. 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh 
về tổ chức Hội nghị đối thoại của Chính quyền tỉnh Lạng Sơn với doanh nghiệp, 
nhà đầu tư năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn: thông báo thông tin về tổ chức 
Hội nghị đối thoại của Chính quyền tỉnh Lạng Sơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư 
năm 2019 trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh và sóng phát thanh tại các 
địa phương liên tục từ tối ngày 11/7/2019 đến 13/7/2019. 

- Báo Lạng Sơn hỗ trợ đăng Thông báo thông tin về tổ chức Hội nghị đối 
thoại của Chính quyền tỉnh Lạng Sơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019 
trong  số Thứ sáu (12/7/2019). 

- Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh: hỗ trợ đăng 
Thông báo thông tin về tổ chức Hội nghị đối thoại của Chính quyền tỉnh Lạng 
Sơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019 trên Công thông tin điện tử tỉnh 
Lạng Sơn.   

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Cơ quan hỗ trợ đăng tải thông tin về 
việc tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại của Chính quyền tỉnh Lạng Sơn với doanh 
nghiệp, nhà đầu tư năm 2019 để các Doanh nghiệp, HTX biết đăng ký tham dự. 

(Nội dung Thông báo kèm theo Công văn này) 

Rất mong nhận được sự phối hợp của các Cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (đăng trên trang TT của Sở 
KHĐT); 
- Lưu: VT, ĐKKD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 

(đã ký) 
 
 
 

 Phùng Thị Thanh Nga 



THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI  
 CHÍNH QUYỀN TỈNH VỚI DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ 

NĂM 2019 
_________________ 

  

Thực hiện 118/KH-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về tổ chức 
Hội nghị đối thoại của Chính quyền tỉnh Lạng Sơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư 
năm 2019;   

Nhằm tiếp nhận được các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu 
tư trên nhiều kênh thông tin để có các giải pháp tháo gỡ, giúp đỡ, tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động kinh doanh có hiệu quả; Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp, Nhà 
đầu tư hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn đề nghị: 

 (1) Quý doanh nghiệp, nhà đầu tư gửi các kiến nghị, khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án của đơn vị mình đến Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Lạng Sơn để tổng hợp, chuẩn bị nội dung đối thoại tại Hội nghị. 

   (2) Mời Quý doanh nghiệp, Nhà đầu tư tham dự Hội nghị đối thoại của 
Chính quyền tỉnh Lạng Sơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019. 

- Thời gian: 01 buổi, từ 8h00’-11h30’, dự kiến đầu tháng 8/2019 (thời 
gian cụ thể theo Giấy mời) 

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND-UBND tỉnh. 

(3) Quý doanh nghiệp, Nhà đầu tư gửi ý kiến, kiến nghị và đăng ký đại 
biểu tham dự Hội nghị bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 
17/7/2018. Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Lạng Sơn (địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) hoặc gửi qua email: phongdkkdls@gmail.com 

Rất mong nhận được thông tin và đón tiếp Quý doanh nghiệp, Nhà đầu tư. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Bà Dương Thị Hồng Vân, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 02053 812 488; Di động: 0983 933 785.   

_________________ 
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