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               Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

   

Xem xét Công văn số 885/SKHĐT-ĐKKD ngày 17/5/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội nghị cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: 

- Tiêu đề Hội nghị: “Hội nghị đánh giá chỉ số PCI của tỉnh Lạng Sơn năm 

2021; nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số PCI năm 2022”. 

 - Thời gian và địa điểm: 01 buổi, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 

25/5 - 27/5/2022 (thời gian cụ thể theo giấy mời), tại Nhà khách A1, số 32, Đinh 

Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

 - Thành phần số lượng đại biểu: tổng số khách mời dự kiến khoảng 100 

đại biểu gồm:  

+ Mời đại biểu VCCI: Lãnh đạo và chuyên gia Ban Pháp chế.  

+ Đại biểu tỉnh: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo 

UBMTTQVN tỉnh, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, 

Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố, Liên minh HTX tỉnh, Hiệp 

Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội doanh nhân trẻ, Hội 

doanh nhân cựu chiến binh, các Chi hội doanh nghiệp, Câu lạc bộ doanh nhân 

nữ, Chi hội doanh nghiệp huyện, đại diện một số doanh nghiệp tỉnh. 

- Chủ tọa, điều hành Hội nghị: Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND 

tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Chương trình Hội nghị: gồm 11 nội dung. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh các dự thảo: Báo cáo phân tích, 

đánh giá kết quả PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch Cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số PCI năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; giấy mời, maket, kịch bản, các bài phát biểu của Lãnh đạo 

UBND tỉnh và các nội dung liên quan. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 21/5/2022. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, 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 ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

 các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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