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GIẤY MỜI 

Tham dự Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với doanh nghiệp 
 mời tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

 

Thực hiện Chương trình tiếp xúc doanh nghiệp, tổ chức trước Hội nghị xúc 
tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (Chương trình số 27/CTr-UBND ngày 
21/8/2019), UBND tỉnh tổ chức làm việc như sau: 

 1. Thành phần 

 - Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

 - Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và 
Môi trường, Giao thông vận tải. 

 - 01 Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

2. Thời gian và địa điểm: Ngày 09/9/2019 (cả ngày), cụ thể như sau: 

- 9h00-10h00: Làm việc với Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà, địa chỉ lô 
CN1, Cụm công nghiệp Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- 10h30-11h30: Làm việc với Công ty Hoàng Dương, địa chỉ tầng 3, tháp 
A, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, thành phố Hà Nội. 

- 13h30-14h30: Làm việc với Tập đoàn Toàn cầu TMS, địa chỉ tầng 21, tòa 
nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

- 15h00-16h00: Làm việc với Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt 
Nam, địa chỉ  tầng 26, TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố 
Hà Nội.  

(5h00: Đoàn tập trung tại trụ sở UBND tỉnh xuất phát đi Hà Nội). 
3. Nội dung: Giới thiệu môi trường đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư của 

tỉnh; mời dự và tham gia một số nội dung trong chương trình Hội nghị Xúc tiến 
đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ cuộc làm việc 
với các doanh nghiệp, nhà đầu tư; làm đầu mối liên hệ với các doanh nghiệp; 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Đoàn công tác. 

- Các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung theo lĩnh vực phụ trách.  

5. Bố trí phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng. 



- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phóng viên đi xe chung do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư bố trí.  

- Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 
trường đi xe chung do Sở Giao thông vận tải bố trí. 

Kính mời các đồng chí tham dự Chương trình làm việc./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 
- Như thành phần làm việc; 
- Đài PTTH tỉnh; 
- C,PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, HCQT; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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