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                             Kính gửi:  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn 

phòng HĐND - UBND thành phố;  

- Công ty cổ phẩn chợ Lạng Sơn; 

- Ban Quản lý chợ Giếng Vuông. 

  

Thực hiện Công văn số 1457/SKHĐT-ĐKKD ngày 29/7/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc chuẩn bị nội dung làm việc của Lãnh đạo 

UBND tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. UBND đề nghị 

các phòng ban, đơn vị thực hiện nội dung như sau: 

1. Giao Văn phòng HĐND - UBND phối hợp với phòng Tài chính - Kế 

hoạch thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư về thời gian, địa diểm và các nội 

dung tổ chức hội nghị trước ngày 04/8/2022 và chuẩn bị công tác hậu cần phục 

vụ hội nghị. 

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 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 và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị. 

3. Giao Phòng Kinh tế chủ trì tham mưu phối hợp với Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh lập danh sách các doanh nghiệp, các 

hợp tác xã trên địa bàn thành phố mời tham dự hội nghị (khoảng 200 đại biểu) và 

lựa chọn 7-10 doanh nghiệp, 3-5 hợp tác xã chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị. 

4. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với UBND thành phố 

(phòng Kinh tế) mời giúp các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia hội 

nghị (khoảng 200 đại biểu) và xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của các 

doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố và những khó 

khăn vướng mắc, kiến nghị, gửi về UBND thành phố tổng hợp (qua phòng Tài 

chính - Kế hoạch thành phố) trước ngày 04/8/2022 để phục vụ đoàn công tác. 
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5. Đề nghị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn và Ban Quản lý chợ Giếng 

Vuông lựa chọn và mời các hộ kinh doanh tham gia hội nghị (khoảng 10-15 hộ) 

và lựa chọn 01-02 hộ kinh doanh chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị. 

6. Thời gian tổ chức hội nghị: Theo Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 

21/7/2022 của UBND tỉnh và Công văn số 1457/SKHĐT-ĐKKD ngày 

29/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, dự kiến Hội nghị tổ chức 

vào ngày 11/8/2022. 

UBND thành phố Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 

thực hiện để kịp thời chuẩn bị Hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND thành phố; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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