UBND TINH NINH BtNH
VAN PHONG

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V!T NAM

S& 88 /TB-VPUBND

Ninh BInh, ngày 22 tháng 7 nám 2022

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

THÔNG BAO
V vic IJBND tinh gp go' djnh k (tháng 7 nám 2022) xem xét
dê xuât, kin nghj cila mt sI doanh nghip, hçrp tác xã
Van phông UBND tinh thông báo v vic UBND tinh t chiirc gp gi djnh
k' (tháng 7 näm 2022) d xem xét d xut, kin nghj cüa mt s doanh nghip,
hop tác xä.
1. Thai gian: Tr 8h 00 dn 11 h30 ngày 2 8/7/2022 (thr Näm).
2. Dia dim: Tai Tnt si UBND tinh.
3. Thànhphân:
- Chü trI: Lãnh dao UBND tinh.
- Dai din Lãnh dao S K hoach và Du tu và mt s s, ban, ngành;
UBND các huyn, thành ph lien quan dn các d xut, kin nghj.
- Doanh nghip, hcip tác xã có d xut, kin nghj.
4. D nghj các doanh nghip, hop tác xã gui däng k tham dii (kern theo
nôi dung d xut, kin nghj) v Phông Däng k2 kinh doanh - Sâ K hotch và
Du tu truâc ngày 26/7/2022.
5. Giao S& K hoach va Dtu tu chü tn, phi hop vi các co' quan, dan vj
lien quan chutn bj ni dung, chuang trInh va mi các doanh nghip, hop tác xã
tham dir; tng hop, báo cáo UBND tinh tnró'c ngày 27/7/2022.
Van phông UBND tinh trân tr9ng thông báo./.
Nyi nhân:
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh;
- Nhix thành phân Hti nghj;
- Các sex, ban, ngành;
- UBND các huyn, thành phô;
- Hip hi Doanh nghip tinh;
- Báo Ninh BInh, Dài PTTH Ninh Binh (dê
thông báo và cr phóng viên dr FIN);
- Cong TTDT tinh;
- Lãnh dao VP UIBND tinh;
- Liru: VT, VP5, các VP.
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