
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 01 /GM-SKHĐT 

 

 

 Lạng Sơn, ngày 05  tháng 01 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và  triển khai nhiệm vụ  

năm 2021 của ngành Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chương trình công tác của Sở và được sự đồng ý của UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành kế hoạch và đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị:  

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh (Có giấy mời riêng); 

- Đại diện lãnh đạo sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương, 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, Văn phòng UBND 

tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00, ngày 11 tháng 01 năm 2021 (Thứ hai). 

3. Địa điểm: Tại hội trường tầng 2, nhà C, Nhà khách Tỉnh ủy. 

4. Nội dung: Tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành kế hoạch và đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Báo Lạng Sơn; Đài PTTH tỉnh (phối hợp cử 

phóng viên đưa tin); 

- Gđ, Pgđ sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

- TT XTĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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 Lạng Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và 

 triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Kế hoạch và Đầu tư 

 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Chương trình công tác và được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2021 ngành kế hoạch và đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời: Lãnh đạo UBND tỉnh. 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2021. 

1. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00, ngày 11 tháng 01 năm 2021 (Thứ hai). 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, Nhà C, Nhà khách Tỉnh ủy. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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