
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày          tháng     năm 2020 

V/v chuẩn bị báo cáo và phát biểu 

tham luận tại Hội nghị trực tuyến của 

Thủ tướng Chính phủ với các địa 

phương về Cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia và phát triển bền vững 

 

  

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 6209/VPCP-KSTT ngày 30/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến về Cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, đồng chí 

Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

chuẩn bị báo cáo và bài phát biểu tham luận của UBND tỉnh về việc cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đề xuất danh 

sách khoảng 20 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh để tham dự Hội nghị; hoàn 

thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 07/8/2020. 

(Công văn số 6209/VPCP-KSTT được gửi qua Chương trình iOffice và 

trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Sở: TC, CT, KH&CN, TN&MT, TT&TT; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

  các phòng CV, Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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