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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp  

trước Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
 

 

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

 

           ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019; Chương trình số 
27/CTr-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch tiếp xúc, gặp gỡ 
doanh nghiệp, nhà đầu tư trước Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019, 
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp trước khi tổ chức Hội 
nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Công Thương, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và 
Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

- Các doanh nghiệp, Nhà đầu tư dự kiến trao Quyết định chủ trương đầu tư, 
Biên bản ghi nhớ đầu tư; các doanh nghiệp/tổ chức dự kiến hỗ trợ an sinh xã hội; 
một số nhà đầu tư tiềm năng mời gọi đầu tư.  

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00 ngày 23/9/2019 tại 
Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

3. Nội dung 

- Gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp trước khi tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư 
tỉnh Lạng Sơn năm 2019; xem xét, trao đổi, cung cấp thông tin đối với các dự án 
mà doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm.  

- Ký biên bản ghi nhớ đầu tư; thống nhất việc trao Quyết định chủ trương 
đầu tư, Biên bản ghi nhớ đầu tư, công tác hỗ trợ an sinh xã hội tại Hội nghị xúc 
tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 
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4. Phân công nhiệm vụ 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
chuẩn bị các tài liệu cần thiết phục vụ Hội nghị. 

- Các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để trao 
đổi tại Hội nghị. 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, công tác phục vụ Hội nghị. 

Trân trọng kính mời đại biểu đến dự Hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
Phùng Quang Hội 
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