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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 hu  n (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

   
 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh tổ chức 

Hội nghị công bố kết quả Bộ chỉ  ố đánh giá năng lực cạnh tranh các   ,  an, 

ng nh    UBND c p h  ện  DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2019, cụ thể như  a :  

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND tỉnh  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh  có gi   mời riêng). 

- Lãnh đạo Ủ  ban MTTQVN tỉnh  có gi   mời riêng). 

- L nh đạo Phòng Thương mại    Công nghiệp Việt Nam  có gi   mời 

riêng). 

- Thủ trư ng các   ,  an, ng nh tỉnh.  

- Chủ tịch UBND các h  ện, th nh phố  

- Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, 

Dân tộc, Văn hóa – X  hội  

- Lãnh đạo  iệp hội  oanh nghiệp tỉnh  l nh đạo  ội  oanh nghiệp nhỏ    

 ừa tỉnh,  ội  oanh nhân tr  tỉnh  l nh đạo Liên minh  TX tỉnh. 

- L nh đạo đơn  ị tư   n   iao S  Kế hoạch    Đ   tư mời)  

- L nh đạo Tr ng tâm Phục  ụ h nh chính công tỉnh  

- Đại  iện 10  oanh nghiệp tiê   iể  tỉnh   iao S  Kế hoạch    Đ   tư mời)  

2  Nội dung  Công bố kết quả Bộ chỉ  ố đánh giá năng lực cạnh tranh các 

  ,  an, ng nh    UBND c p h  ện  DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

 3. Thời gian:  01   ổi,  ắt đ   từ 8 giờ 00, ngày 25/12/2019  thứ Tư). 

 4. Địa điểm: Tại  ội trường t ng 2, trụ     ĐND-UBND tỉnh. 

 5. Phân công chuẩn bị:  

-   iao Văn phòng UBND tỉnh ch  n  ị ma  t, hội trường để tổ chức  ội nghị  

-  iao S  Kế hoạch    Đ   tư chủ trì, phối hợp  ới Văn phòng UBND 

tỉnh, đơn  ị tư   n ch  n  ị các t i liệ  và thực hiện các công việc c n thiết để 



 2 

phục vụ  ội nghị   à           n         o       àn  p  n    m      

Trân tr ng  ính mời các th nh ph n tham  ự     
 

Nơi nhận: 
- Như th nh ph n mời  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh     

- Đ i PTT  tỉnh, Báo Lạng Sơn,  

  Thường trú Báo Nhân  ân, Tiền phong, 

  TTXVN tại Lạng Sơn  Đưa tin)  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, HC- QT, TT TH-CB;  

- Lư : VT, KTT  (VTD).      

TL  CHỦ TỊCH 

CH NH V N PH NG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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