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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thực hiện Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 06/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai tổ chức lập
Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể
như sau:
1. Thành phần tham dự
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Mời đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư;
- Mời chuyên gia của một số Viện nghiên cứu;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo lập
quy hoạch tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế
hoạch các huyện, thành phố.
2. Nội dung: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác lập Quy hoạch tỉnh
Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 06/6/2020.
3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 30/7/2020 (thứ
Năm) tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn.
4. Phân công chuẩn bị
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các nội dung, tài liệu để tổ chức
Hội nghị; liên hệ, gửi giấy mời đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các chuyên gia liên
quan.
- Đề nghị các sở, ban, ngành nghiên cứu hồ sơ, tài liệu gửi kèm và có ý
kiến tại Hội nghị về lĩnh vực được phân công.
Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh (Cử phóng viên dự
và đưa tin);
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CM, HC-QT, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KT(HVTr).
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