
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:        /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 
 

V/v thực hiện phối hợp tuyên truyền 

về môi trường đầu tư tỉnh  

Lạng Sơn 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

  

Xem xét Công văn số 75/SKHĐT-XTĐT ngày 15/01/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư  về việc xem xét đề nghị phối hợp tuyên truyền về môi trường 

đầu tư tỉnh Lạng Sơn 2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Đồng ý phối hợp với Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp và Tạp chí 

Vietnam Business Forum  thuộc  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) để thực hiện chuyên đề: “Lạng Sơn: Tạo động lực mới trong thu hút 

đầu tư và phát triển doanh nghiệp”. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đầu mối cùng các cơ quan có liên 

quan cung cấp thông tin cho phóng viên của các Tạp chí để xây dựng chuyên đề, 

hỗ trợ phóng viên trong quá trình tác nghiệp. 

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan tạo 

điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp xúc, thu thập thông tin, bài viết, hình ảnh 

để phóng viên VCCI hoàn thành nhiệm vụ. 

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;  

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Các Sở: CT, TC, XD, NN&PTNT,  

LĐ-TB&XH, VH-TT&DL; 

- Cục Hải quan, Cục Thuế; 

- Ban QLKKTCK Đồng Đăng-Laṇg Sơn 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 

 


		2021-01-17T20:41:38+0700
	Dương Văn Chiều


		2021-01-19T08:14:47+0700


		2021-01-19T08:14:47+0700


		2021-01-19T08:14:47+0700




