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GIẤY MỜI 

Hội nghị tập huấn Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư (PPP), Luật Doanh nghiệp 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………...... 

 

Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 

2021. Để công chức, viên chức, doanh nghiệp, người lao động được kịp thời cập 

nhật những điểm mới, thống nhất cách hiểu và giải đáp các thắc mắc của các cơ 

quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung của Luật Đầu tư, Luật 

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Doanh nghiệp. Được sự hỗ 

trợ của Cục Đấu thầu, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời tham dự: 

- Đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Thời gian: 03 ngày (từ ngày 09 - 11/10/2021). Bắt đầu lúc 08 giờ 00 

ngày 09/10/2021 

3. Địa điểm: Tại Hội trường C2 (Tầng 2), Nhà C, Nhà khách Tỉnh ủy, 

khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Nội dung:  

- Lớp 1 (ngày 09/10/2021): Triển khai Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư số 64/2020/QH14 (PPP) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị 

định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 

về lựa chọn nhà đầu tư.   

- Lớp 2 (ngày 10/10/2021): Triển khai Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 

14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Lớp 3 (ngày 11/10/2021): Triển khai Luật Đầu tư số 61/2020/QH 14 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-so-64-2020-QH14-374160.aspx


Để khóa đào tạo, bồi dưỡng đạt chất lượng hiệu quả Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đề nghị quý Cơ quan, doanh nghiệp cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thời 

gian quy định. 

Đề nghị các đơn vị đăng ký trước ngày 06/10/2021 (theo mẫu gửi kèm) 

gửi về Sở Kế hoạch và đầu tư, số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, 

thành  phố Lạng Sơn hoặc gửi Email theo địa chỉ: tt.xtđtls@gmail.com Điện 

thoại: (025)3.816.815; DĐ: 0968.598.588 (Đ/c Hạnh)./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, TT XTĐT; 

- Lưu: VT, TTXTĐT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 

mailto:tt.xtđtls@gmail.com


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  

Khóa đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn triển khai kiến thức đầu tư và các văn bản 

hướng dẫn thi hành 
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