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GIẤY MỜI 

Tham dự làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với tổ chức, doanh nghiệp, 
 ngân hàng mời tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

 

Thực hiện Chương trình tiếp xúc doanh nghiệp, tổ chức trước Hội nghị xúc 
tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (Chương trình số 27/CTr-UBND ngày 
21/8/2019), UBND tỉnh tổ chức làm việc như sau: 

 1. Thành phần 

 - Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

 - Đại diện lãnh đạo các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Xây 
dựng, Tài nguyên và Môi trường và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng - Lạng Sơn. 

 - 01 Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

2. Thời gian và địa điểm: 01 ngày, từ ngày 04/9/2019. 

- Từ 9h00 - 9h30: Làm việc với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại 
Trụ sở Ngân hàng phát triển Châu Á, Tầng 3, Số 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội; 

- Từ 10h00 - 10h30: Làm việc Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn 
Quốc tại Việt Nam (KOTRA); 

- Từ 10h45 - 11h30: Làm việc Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc 
(KORCHAM); 

- Từ 14h00 - 15h00: Làm việc với Tập đoàn Sam Sung, tại Trụ sở Tập đoàn 
Sam Sung, Khu công nghiệp Yên Phong 1, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.  

(5h15 ngày 04/9/2019 tập trung tại trụ sở UBND tỉnh xuất phát đi Hà Nội) 
3. Nội dung: Giới thiệu môi trường đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư của 

tỉnh; mời tham dự và tham gia một số nội dung trong chương trình Hội nghị Xúc 
tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu làm việc với ADB, Tập đoàn Sam 
Sung; đầu mối liên hệ thông tin và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ 
Đoàn công tác. 

- Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung làm việc với KOTRA và KORCHAM; bố 
trí phiên dịch phục vụ buổi làm việc. 

- Các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung theo lĩnh vực phụ trách.  



5. Bố trí phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng. 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng đi xe chung do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư bố trí.  

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Phóng viên đi xe chung do Sở Ngoại vụ bố trí. 

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng- Lạng Sơn đi xe chung do các đơn vị thống nhất bố trí. 

Kính mời các đồng chí tham dự Chương trình làm việc./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 
- Như thành phần làm việc; 
- Đài PTTH tỉnh; 
- C,PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, HCQT; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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