
 

 

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 4 năm 2021 
 

V/v lựa chọn, giới thiệu doanh 

nghiệp tiêu biểu để trao chứng nhận 

tại Diễn đàn Đầu tư phát triển Vùng 

Trung du và Miền núi phía Bắc:  

Tầm nhìn 2020-2030 

 

  
Kính gửi:  

 

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Hiêp̣ hôị Doanh nghiêp̣ tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 95/DĐDN-CV ngày 29/3/2021 của Tạp chí Diễn 

đàn Doanh nghiệp về việc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu để trao 

chứng nhận tại Diễn đàn Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: 

Tầm nhìn 2020-2030, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiêp̣ hôị Doanh nghiêp̣ 

tỉnh và các cơ quan liên quan lưạ choṇ danh sách từ 03-05 doanh nghiệp tiêu 

biểu của tỉnh để trao chứng nhận tại Diễn đàn Đầu tư phát triển Vùng Trung du 

và Miền núi phía Bắc: Tầm nhìn 2020-2030, gửi UBND tỉnh để xem xét, cho ý 

kiến trước ngày 09/4/2021.  

 (Công văn số 95/DĐDN-CV được gửi kèm theo qua iOffice, trên Trang 

thông tin của Văn phòng UBND tỉnh).                                                                                                                                                                                                                                                         

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp; 

- Các Sở: TC, CT, KH&CN, NN&PTNT; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- Công an tỉnh, Cục Thuế; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

  các phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VTD).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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