
         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: 68 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2021 
 

GIẤY MỜI 

Họp thống nhất nội dung dự thảo Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ 

tục,  hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 

 hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,  

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

1135/UBND-KT ngày 17/8/2021 v/v thực hiện Công văn số 557/HĐND-KTNS 

ngày 06/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương điều chỉnh, bổ sung 

Hướng dẫn liên ngành số 609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-

CNNHNN ngày 27/4/2020 để kịp thời triển khai hiệu quả Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây 

dựng dự thảo Hướng dẫn và xin ý kiến của các cơ quan liên quan tại Công văn 

số 1338/SKHĐT-QLĐTNNS; sau khi tiếp thu góp ý của 17 cơ quan, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã hchỉnh sửa hoàn thiện dự thảo. 

Để thống nhất các nội dung Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tham dự cuộc họp: 

1.  Nội  dung: Thống nhất các nội dung Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ 

sơ thực hiện và xác định cơ quan đầu mối, thẩm định, phê duyệt cho từng quy 

định cụ thể của chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND.  

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, ngày 31/8/2021. 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, Tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư  

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giám đốc Sở, Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách, Phòng Quản lý đầu tư công.  

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

Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Liên minh Hợp tác xã. 

           - UBND các huyện, thành phố. 
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 5. Đề nghị: Các đồng chí đại diện cho các cơ quan tham dự họp nghiên 

cứu trước dự thảo và tham gia góp ý từng nội dung Dự thảo Hướng dẫn liên 

ngành và các mẫu biểu gửi kèm theo. 

* Lưu ý: Các thành phần tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng thời 

gian, địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 

 

 

 

 


		2021-08-26T07:28:44+0700




