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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp  

nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi  

nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19 

 
 

Thực hiện Công điện số 523/CĐ-VPCP ngày 05/5/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 

nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng 

phó với dịch Covid-19, UBND tỉnh mời các thành phần tham dự Hội nghị, cụ 

thể như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Tại phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở UBND tỉnh 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dưṇg, Giao 

thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư 

pháp, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp 

tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

1.2. Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh 

- Đồng chí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (phụ trách lĩnh vực 

doanh nghiệp); 

- Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc; 

- Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 

- Giám đốc các Chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn 

tỉnh: Ngoại Thương Việt Nam, Công Thương Việt Nam, Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Giám đốc Chi 

nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; 

- Lãnh đạo 10 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.  

2. Thời gian: 01 buổi sáng, từ 08 giờ -12 giờ ngày 09/5/2020 (thứ Bảy). 



2 

 

 

3. Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến tầng 3 và Phòng họp trực tuyến 

tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ động cập nhật, in tài liệu do Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư gửi trên Cổng thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ Hội 

nghị; chủ trì, phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh mời lãnh đạo 10 doanh 

nghiệp tiêu biểu dự Hội nghị tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh 

và thông báo tới các doanh nghiệp tỉnh theo dõi truyền hình trực tiếp Hội nghị 

trên Đài Truyền hình Việt Nam; 

- Văn phòng UBND tỉnh chủ động đăng kí đại biểu dự Hội nghị. 

- Các sở, ban, ngành chuẩn bị thông tin, tài liệu có liên quan.  

- Viễn thông Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học - Công 

báo (Văn phòng UBND tỉnh) chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho 

Hội nghị trực tuyến. 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin. 

Ghi chú: Đề nghị các đại biểu khi tham dự Hội nghị thực hiện việc đeo 

khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, đi đúng thành phần và có 

mặt trước 15 phút diễn ra Hội nghị. 

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

 
 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng CM, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH( VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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