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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các  
sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2018 

   
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh tổ chức 
Hội nghị công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, 
ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2018, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 
- Lãnh đạo UBND tỉnh. 
- Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 
- Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Hội doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh. 
- Lãnh đạo đơn vị tư vấn (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 
- Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
2. Nội dung  
Công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành 

và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2018. 
 3. Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 8h00, ngày 24/01/2019 (thứ Năm). 
 4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 
 5. Phân công chuẩn bị:  

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị maket, hội trường để tổ chức Hội nghị. 
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh, đơn vị tư vấn chuẩn bị các tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết để 
phục vụ Hội nghị (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần tham dự). 

- Các thành phần tham dự chuẩn bị tài liệu, báo cáo theo chức năng  nhiệm vụ. 
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh, 
  Thường trú Báo Nhân dân, Tiền phong, 
  TTX VN tại Lạng Sơn (Đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CV, HC- QT, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH (VTD).      

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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