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Hữu Lũng, ngày 18 tháng  02 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019 
 

 Kính gửi: ……………………………………………………………...... 

                            .……………………………………………………………..... 
 

UBND huyện tổ chức Hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp, nhằm ghi nhận 
những đóng góp của các doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện và thông qua gặp mặt, lãnh đạo huyện mong muốn được nghe các ý kiến của 
các doanh nghiệp để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo ra môi trường kinh 
doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả.  

1. Thành phần mời dự: 

- Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn (có giấy mời riêng); 

- Thường trực Huyện ủy; 

  - Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, UB MTTQVN huyện, Liên đoàn 
lao động huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: Phòng Nội 
vụ; Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Trưởng, các Phó và Chuyên viên); Phòng Tài chính - 
Kế hoạch; Phòng Nông nghiệp & PTNT; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 
Dân tộc; Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Chi cục Thuế huyện, Công an huyện, Chi 
nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, Điện lực Hữu Lũng; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Cai Kinh, Đồng Tân, Yên Vượng, Sơn Hà,  
Minh Sơn, Minh Tiến, Đồng Tiến, Thanh Sơn, Quyết Thắng, Nhật Tiến, Hồ Sơn và 
thị trấn Hữu Lũng;   

- Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện. 

2. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 25/02/2019 (thứ hai). 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 (Nhà 05 tầng), trụ sở UBND huyện Hữu Lũng. 

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

                                                                                          TL. CHỦ TỊCH                              
Nơi nhận:              KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Như thành phần mời;                                                   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Lưu: VT, KT&HT.                                                                     
                    
 
 

                                                                                          Phạm Ngọc Thủy 
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