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V/v tổ chức Hội nghị gặp mặt 
 doanh nghiệp, hợp tác xã  

Xuân Kỷ Hợi 2019 

   Lạng Sơn, ngày 14 tháng 02  năm 2019 

                                                             

                         Kính gửi:  
                                           - Các Sở:  Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,  

                                                   Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ; 
             - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

                                                                               

Xem xét Báo cáo số 61/BC-SKHĐT ngày 11/02/2019 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc tổ chức Gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã Xuân Kỷ 
Hợi 2019  như sau: 

- Quy mô: 200 đại biểu, trong đó: Khối cơ quan Nhà nước 50 đại biểu; 
khối doanh nghiệp 130 đại biểu; khối hợp tác xã 20 đại biểu. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức:  01 buổi, từ 8 giờ 00 ngày 28/02/2019 (thứ 
Năm), tại Trung tâm tổ chức sự kiện The Pride. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan dự thảo báo cáo, chương trình, kịch bản, ma két, giấy mời, danh sách đại 
biểu, bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh, công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần; 
thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/02/2019. 

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan đề xuất khoảng 50 
doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, 
gửi Sở kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 17/02/2019. 

Trình Sở Nội vụ đề nghị khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2018 theo quy định tại Quyết định số 
45/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định 
khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thời 
gian hoàn thành trước ngày 18/02/2019. 

4. Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các 
doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu năm 2018 trước ngày 23/02/2019. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xây dựng chương trình văn nghệ biểu diễn chào mừng tại Hội nghị; hoàn 
thành và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 17/02/2019. 



 2

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan xây dựng phóng sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 để trình chiếu tại 
Hội nghị (thời lượng khoảng 15- 20 phút); hoàn thành và gửi Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tổng hợp trước ngày 17/02/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để các 
cơ quan có liên quan thực hiện./. 
 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  
- Liên minh HTX tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

  Dương Văn Chiều 
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