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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với cộng đồng  

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn  

huyện Cao Lộc năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh 

về kế hoạch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại 

biểu dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì Hội nghị; 

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và 

Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục 

Thuế, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;  

  - Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;  

- Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND 

huyện Cao Lộc; 

  - Mời đại diện: Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND huyện, Lãnh đạo 

Ủy ban MTTQVN huyện Cao Lộc; 

  - Đại diện 150 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trên địa 

bàn huyện Cao Lộc (thành phần cụ thể giao UBND huyện chủ động mời). 

2. Thời gian: 01 buổi chiều, từ 14 giờ 00”, ngày 16/9/2022 (thứ Sáu).  

3. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin huyện Cao Lộc. 

 (Chương trình Hội nghị kèm theo). 

4. Phân công thực hiện 

4.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với UBND huyện Cao Lộc chuẩn 

bị chu đáo nội dung, công tác hậu cần để tổ chức Hội nghị. 

4.2. UBND huyện Cao Lộc:  
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- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện dự 

Hội nghị; 

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức Hội nghị (Hội trường, Market, micro và nhân sự phục vụ cho đại biểu phát 

biểu, tài liệu ...) và thực hiện công tác đón tiếp, tổ chức, phục vụ Hội nghị. 

   4.3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, UBND 

huyện Cao Lộc và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 

2079/UBND-TCKH ngày 14/8/2022 của UBND huyện Cao Lộc (được gửi kèm 

theo) chuẩn bị nội dung trả lời và gửi kết quả trả lời về Văn phòng UBND tỉnh 

trước 11 giờ ngày 13/9/2022 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

4.4. Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm chuẩn bị các nội dung giải đáp, trả lời trực tiếp tại Hội nghị đối với các 

kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

 Đề nghị các thành phần tham dự Hội nghị thực hiện đúng quy định 

của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. 

UBND tỉnh kính mời các thành phần tham dự Hội nghị./. 

  

Nơi nhận:  
- Như thành phần làm việc;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh  

  (cử PV đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM,  HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 

 

 

 


		2022-09-09T17:00:00+0700


		2022-09-09T17:07:50+0700


		2022-09-09T17:07:50+0700


		2022-09-09T17:07:50+0700




