
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /VP-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2021 

V/v tổ chức Đại hội Hội Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn 

khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025 

 

 

Kính gửi: Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn. 

 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cho phép tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 

2021-2025 của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn và đề nghị1 của Sở 

Nội vụ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí với chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Hội 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025 theo hồ 

sơ đề nghị cho phép tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025 của Hội 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn. 

2. Yêu cầu Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn chủ động xây 

dựng phương án tổ chức Đại hội linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, điều 

chỉnh quy mô Đại hội (nếu thấy cần thiết), hạn chế tổ chức các sự kiện chào 

mừng Đại hội có sự tham gia đông người. Trong quá trình tổ chức Đại hội cần 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Nhất trí về dự kiến nhân sự giới thiệu để bầu giữ các chức danh Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn2.  

                                           
1Tờ trình số 512/TTr-SNV ngày 13/10/2021 của Sở Nội vụ về việc cho phép tổ chức Đại hội Hội Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025. 
2- Ông Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp, Phó Chủ tịch Hội khóa III, 

nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để bầu giữ chức danh Chủ tịch 

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2025. 

- Ông Lại Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc, Chủ 

tịch Hội khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để bầu giữ 

chức danh Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2025. 

 - Ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Việt, Phó 

Chủ tịch Thường trực Hội khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2025. 

- Ông Đinh Trọng Cảnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng, 

Phó Chủ tịch Hội khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để bầu 

giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2025. 

- Ông Phạm Quý Tú, Cán bộ nghỉ hưu, Phó Chủ tịch Hội khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu tiếp tục 

tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2025. 

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm thương mại Hòa 

An, Ủy viên Ban Thường vụ Hội khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2025. 

- Ông Trịnh Xuân Đoan, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AgriBank) chi nhánh 

Lạng Sơn, hội viên Hội, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch 

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2025. 

. 
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4. Đối với các chức danh còn lại của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Lạng Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2025, trên cơ sở Đề án nhân sự đã xây 

dựng, đề nghị Hội xem xét để thực hiện bầu cử tại Đại hội theo thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, KH&ĐT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: KT, THNC; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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