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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch và triển khai lập quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2050 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 

Hội nghị hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch và triển khai lập quy hoạch tỉnh 

thời kỳ 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 24 tháng 12 năm 2020 (Thứ năm). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp 402 (tầng 4), Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3. Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực thuộc các Sở, 

ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học 

và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Lao động Thương binh 

và xã hội, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Sở Tài Nguyên Môi trường, Nội vụ, 

Thông tin- truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; BQL 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn; Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê 

tỉnh, Ban dân tộc.  

-  Đại diện lãnh đạo và chuyên viên UBND các huyện, thành phố (mỗi 

huyện cử 03 người) 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo sở, các phòng: Tổng hợp Kinh tế xã 

hội; Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách; Quản lý Đầu tư công;  Trung tâm XTĐT. 

4. Tổ chức thực hiện: 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức triển khai thực hiện. Giao Trung 

tâm Xúc tiến đầu tư  phối hợp với Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội, Văn phòng 

Sở và các phòng liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu và cơ sở vật chất để tổ 

chức Hội nghị. 

(Chương trình Hội nghị kèm theo) 

(Mọi thông tin xin liên lạc đồng chí Nguyễn Hồng Hạnh, số điện thoại di 

động 0968598588) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT,TTXTĐT. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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