
 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 45 /GM-SKHĐT 

 

 Lạng Sơn, ngày 03 tháng  6  năm 2021 
 

GIẤY MỜI 

Dự họp lấy ý kiến về nội dung chỉnh sửa, bổ sung chính sách khuyến khích 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

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

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở và Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách;   

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo UBMT Tổ quốc tỉnh; Liên Minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư 

pháp, Công thương, Khoa học công nghệ, Tài chính, Ngân hành Nhà nước - chi 

nhánh tỉnh Lạng Sơn;  

- Đại diện UBND các huyện Lộc Bình, Cao Lộc và UBND thành phố Lạng 

Sơn.  

2. Thời gian: 01 buổi, 14 giờ 30, ngày 04 tháng 6 năm 2021 (Thứ sáu). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp 402 Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

058/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(Có dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị uyết và dự thảo Nghị quyết 

 kèm theo Giấy mời). 

   Lưu ý: Các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS;  

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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