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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các  

sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

   
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh tổ chức 

Hội nghị công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, 

ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2022, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Thường trực Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng); 

 - Lãnh đạo HĐND tỉnh (có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn (có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (có Giấy mời riêng); 

 - Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam -VCCI (có 

Giấy mời riêng); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh; 

 - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

 - Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo 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, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Đại diện Chi hội doanh nghiệp các huyện và đại diện 20 - 30 doanh 

nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu của tỉnh (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). 

- Lãnh đạo đơn vị tư vấn  DDCI (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). 

- Đại diện các cơ quan thông tin đại chúng đến dự và đưa tin: Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Báo nhân dân thường trú tại Lạng 

Sơn, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn, Thông tấn xã Việt Nam thường 

trú tại Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các 

sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 
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 3. Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 27/12/2022 (thứ Ba). 

 4. Địa điểm: tại Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND-UBND tỉnh. 

 5. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị maket, hội trường để tổ chức Hội 

nghị. 

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh, đơn vị tư vấn chuẩn bị các tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết để 

phục vụ Hội nghị (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần tham dự). 

c) Các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 

theo quy định. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, HC- QT, TT TT;  

- Lưu: VT, KT (VTD).      

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI GIẤY MỜI 

Gồm 36 đơn vị (25 đơn vị sở, ban, ngành và 11 UBND huyện, thành phố) 

trong tỉnh: 

1. Sở, ban, ngành: 

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư, (2) Sở Xây dựng, (3) Sở Công Thương, (4) Sở 

Tài nguyên và Môi trường, (5) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (6) Sở 

Giao thông Vận tải, (7) Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, (8) Sở Thông tin 

và Truyền thông, (9) Sở Tư pháp, (10) Sở Tài chính, (11) Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, (12) Sở Giáo dục và đào tạo, (13) Sở Y tế,  (14) Sở  Khoa học và 

Công nghệ, (15) Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

(16) Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh, (17) Cục Thuế, (18) Cục Hải quan, 

(19) Công an tỉnh, (20) Thanh tra tỉnh, (21) Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, (22) 

Sở Nội vụ, (23) Sở Ngoại vụ, (24) Cục Quản lý thị trường, (25) Tòa án nhân dân 

tỉnh.  

2. UBND các huyện, thành phố: 

(1) Thành phố Lạng Sơn, (2) Hữu Lũng, (3) Chi Lăng, (4) Cao Lộc, (5) Lộc 

Bình, (6) Văn Lãng, (7) Bình Gia, (8) Đình Lập, (9) Tràng Định, (10) Văn 

Quan, (11) Bắc Sơn. 
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