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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Xem xét Báo cáo số 486/BC-SKHĐT ngày 05/10/2019 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về kết quả tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019,  
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến giao Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Chuẩn bị chương trình, nội dung và các điều kiện cần thiết để UBND 
tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ 
chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019, dự kiến tổ chức vào 
chiều ngày 25/10/2019.  

2. Tổng hợp, đề xuất các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong việc tổ 
chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 gửi Sở Nội vụ thẩm 
định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng.  

3. Tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết 
cho các sở, ngành, các huyện, thành phố bám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, hỗ 
trợ các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo 
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định lựa chọn nhà đầu tư, Giấy 
chứng nhận đầu tư và các dự án cam kết đầu tư theo Biên bản ghi nhớ đầu tư, 
Biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư đã được ký kết. 

4. Liên hệ các nhà tài trợ, doanh nghiệp đã cam kết tài trợ an sinh xã hội 
chuyển tiền tài trợ trực tiếp cho đơn vị, địa phương thụ hưởng; báo cáo UBND 
tỉnh kết quả thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 
có liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tinh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng CV, HCQT, TT THCB;  
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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