
 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2020 
 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ 

khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh 

về tổ chức Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn trong 

sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, UBND tỉnh mời tham dự 

Hội nghị như sau:  

1. Thành phần 

1.1. Điểm cầu ở tỉnh  

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

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (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, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, 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, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Điện lực Lạng Sơn;  

- Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh, 

Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã 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; Chi nhánh Ngân 

hàng chính sách xã hội tỉnh;  

- Lãnh đạo 20 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu hoạt động trên địa bàn 

tỉnh (có danh sách kèm theo; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Giấy mời). 

1.2. Điểm cầu ở các huyện, thành phố 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn do huyện mời; 

- Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu 

hoạt động trên địa bàn huyện (mỗi huyện mời 5-10 đơn vị; riêng thành phố Laṇg 

Sơn mời 15-20 đơn vị). 
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- Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn 

tỉnh: Bưu điện Liên Việt, Việt Nam Thịnh vượng, An Bình, Phát triển Thành 

phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Hà Nội, Quân đội, Kỹ thương Việt Nam, Sài gòn 

Thương tín, Hàng Hải, Phương Đông, Bắc Á dự tại điểm cầu UBND thành phố 

(Giao UBND thành phố mời). 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 18/5/2020 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: 

3.1. Điểm cầu ở tỉnh: Tại phòng họp trực tuyến tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh. 

3.2. Điểm cầu ở huyện, thành phố: Tại phòng họp trực tuyến, trụ sở 

UBND các huyện, thành phố. 

4. Phân công chuẩn bị 

a) Văn phòng UBND tỉnh: chuẩn bị Maket, phòng họp tại trụ sở UBND 

tỉnh; làm công tác giới thiệu đại biểu; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chuẩn bị Báo cáo, bài phát biểu, kịch bản điều hành, tổng hợp các nội dung tham 

luận phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, 

bài phát biểu, kịch bản điều hành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14/5/2020;  

- Cử cán bộ làm công tác thư ký tại Hội nghị, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh đón tiếp đại biểu dự Hội nghị; in, phát, gửi các tài liệu liên quan tới 

các thành phần, đơn vị dự Hội nghị;  

- Tổng hợp các nội dung kiến nghị mới phát sinh tại Hội nghị chuyển các 

cơ quan liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh 

các nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 21/5/2020; 

 - Tổng hợp các ý kiến phát biểu, đề xuất về các giải pháp để đẩy mạnh 

phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hội nghị và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ 

đạo; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/5/2020; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm gửi Giấy 

mời của UBND tỉnh, xác nhận đại biểu là doanh nghiệp, hợp tác xã dự Hội nghị 

tại điểm cầu ở tỉnh. 

c) Các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân 

hàng Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, UBND thành phố, 

UBND huyện Văn Lãng; UBND huyện Chi Lăng, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, 

Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật,  Công ty Cổ phần Vật tư nông 

nghiệp Lạng Sơn, Công ty TNHH Thảo Viên,  Công ty Cổ phần xây dựng 

Thành Sơn,  Công ty TNHH Xuân Cương, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty 

Cổ phần Khu trung chuyển Laṇg Sơn,  Công ty Cổ phần Non Nước, Công ty Cổ 
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phần chợ Lạng Sơn, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tỉnh chuẩn bị các nội 

dung tham luận không quá 05 phút (riêng Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu 

không quá 10 phút) và gửi về hộp thư điện tử : dungvytienls@gmail.com và  

hongvanskhdt@gmail.com trước 11 giờ ngày 15/5/2020 để tổng hợp, báo cáo 

lãnh đạo UBND tỉnh; 

Các cơ quan, đơn vị khác chủ động chuẩn bị nội dung báo cáo tham luận 

theo yêu cầu. 

d) UBND các huyện, thành phố : 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức Hội nghị trực tuyến 

thành công, đạt mục tiêu;  

- Mời các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện, thành phố theo 

thành phần tại Mục 1.2 nêu trên;  

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Viễn  thông Lạng Sơn, Trung 

tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) chuẩn bị các điều kiện về kỹ 

thuật đảm bảo cho Hội nghị trực tuyến: Thời gian vận hành và chạy thử hệ 

thống vào 15 giờ ngày 17/5/2020.  

- Xác nhận đại biểu dự Hội nghị qua hộp thư điện tử : 

dungvytienls@gmail.com và hongvanskhdt@gmail.com trước 14 giờ ngày 

17/5/2020 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

đ) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng 

Sơn, 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. 

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

pháp 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; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Sở TTTT; 

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

- Viễn thông Lạng Sơn;  

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,   

các Phòng CM, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT( VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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