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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 11 năm 2022) xem xét
đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông
báo về việc UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ định kỳ tháng 11 năm 2022 để xem xét
đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã.
1. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 24/11/2022 (thứ Năm).
2. Địa điểm: Tại Trụ sở UBND tỉnh.
3. Thành phần:
- Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh.
- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Lãnh đạo một số sở, ban,
ngành; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố liên quan đến các đề xuất, kiến
nghị (căn cứ đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, UBND tỉnh sẽ có thông
báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để tham dự Hội nghị).
- Doanh nghiệp, hợp tác xã có đề xuất, kiến nghị.
4. Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã gửi đăng ký tham dự (kèm theo
nội dung đề xuất, kiến nghị) về Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và
Đầu tư trước ngày 20/11/2022.
5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình và mời các doanh nghiệp, hợp tác xã
tham dự; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21/11/2022.
Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần Hội nghị;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Báo Ninh Bình, Đài PTTH Ninh Bình (để
thông báo và cử phóng viên dự HN);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, các VP.
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