
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GM-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2022 
 

GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị đánh giá Chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021;  

nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2022 
 

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức 

Hội nghị đánh giá Chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp cải 

thiện Chỉ số PCI năm 2022. UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu dự Hội 

nghị, cụ thể như sau:                   

1. Thành phần 

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

 - Lãnh đạo HĐND tỉnh (có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBMT TQVN tỉnh Lạng Sơn (có Giấy mời riêng); 

 - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

 - Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Lãnh 

đạo Ban Pháp chế thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (có Giấy 

mời riêng); 

- Đại diện Liên minh HTX tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, Hội doanh nhân trẻ, Hội doanh nhân cựu chiến binh, các Chi 

hội doanh nghiệp, Câu lạc bộ doanh nhân nữ, Chi hội doanh nghiệp các huyện; 

- Đại diện 21 doanh nghiệp, hợp tác xã (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). 

2. Thời gian:  01 buổi, từ 8 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: tại Nhà khách A1, số 32, Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn. 

Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn 

bị nội dung thảo luận gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 25/5/2022.  

Trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự Hội nghị./.   
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh,  

Thường trú Báo Nhân dân, Thông tấn xã VN,  

 Báo Tiền phong tại Lạng Sơn (Đưa tin);  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng, đơn vị trực thuộc VP; 

- Lưu: VT, KT (VTD).          

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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