
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1457 /SKHĐT-ĐKKD          Lạng Sơn, ngày 29 tháng 7 năm 2022 
 

V/v chuẩn bị nội dung làm việc của 

Lãnh đạo UBND tỉnh với cộng đồng 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố  

 

 

                                  Kính gửi:  

                                                                         - UBND thành phố Lạng Sơn; 

                                                    - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với cộng 

đồng doanh nghiệp, UBND tỉnh dự kiến lịch làm việc tại thành phố Lạng Sơn 

vào ngày 11/8/2022. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối phối hợp 

với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị nội 

dung, chương trình làm việc Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với cộng đồng 

doanh nghiệp. Để công tác chuẩn bị nội dung buổi làm việc được đảm bảo, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan phối hợp triển khai một số nội dung 

sau: 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn 

- Bố trí sắp xếp thời gian, địa điểm và thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu 

tư các nội dung tổ chức hội nghị trước ngày 02/8/2022;  

- Phân công bộ phận làm đầu mối phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ hội nghị. 

-  Xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh, các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố; những khó khăn vướng 

mắc, kiến nghị. 

- Tổng hợp các kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX, HKD, các hội, chi 

hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản 

thông báo trước đó), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 04/8/2022. 

- Dự kiến danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát biểu, có 

ý kiến tại hội nghị . 

- Lập danh sách doanh nghiệp, HTX, HKD, các hội, Chi hội doanh nghiệp 

mời tham dự hội nghị (khoảng 200 đại  biểu). 

 2. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Phối hợp UBND thành phố Lạng Sơn lựa 

chọn và mời các doanh nghiệp tham gia làm việc, tổng hợp các kiến nghị, vướng 

mắc của các doanh nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 04/8/2022.  
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  Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;                                                                      

- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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