
 

 

 

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

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

Số:          /UBND - VP 
 

V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội 

dung làm việc với Tạp chí Diễn 

đàn Doanh nghiệp. 

   Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2022 

 
       

                   Kính gửi: Phòng Tài chính và Kế hoạch 
 

Thực hiện Công văn số 226/CV-DĐDN ngày 04/4/2022 của Tạp chí diễn 

đàn Doanh nghiệp - Cơ quan của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam. Công văn số 542/SKHĐT- XTĐT ngày 30/3/2022 của Sở kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tuyên truyền 

về môi trường đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ 

tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: Giao phòng Tài chính và Kế hoạch chuẩn bị 

một số nội dung phỏng vấn: 

1. Xin ông cho biết điểm nhấn phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 

năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022? 

2. Xin ông cho biết những tiềm năng, thế mạnh để huyện Đình Lập thu hút 

các nhà đầu tư phát triển kinh tế? 

3. Những kết quả nổi bật trong lĩnh vực thu hút đầu tư trên địa bàn huyện 

những năm qua như thế nào và định hướng cho những năm tới, thưa ông? 

4. Những giải pháp nào đã được huyện triển khai, thực hiện để xây dựng 

môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, 

doanh nghiệp phát triển, thưa ông? 

5. Huyện đang có những giải pháp nào để tiếp tục nâng cao thứ hạng 

DDCI, thưa ông? 

6. Đề xuất lãnh đạo huyện giới thiệu: Ban quản lý dự án xây dựng; Trung 

tâm phát triển quỹ đất và 02 doanh nghiệp để phóng viên lấy ý kiến xây dựng 

chuyên đề. 

Yêu cầu Phòng Tài chính và Kế hoạch gửi nội dung phỏng vấn về Văn 

phòng HĐND và UBND huyện qua hệ thống iOffice trước 14h ngày 14/4/2022. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện 

- Lưu: VT.     

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Thị Lan 
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