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Số: 457/GM-UBND

Cân Thơ, ngày 27 tháng 6 năm 2022

GIẤY MỜI
Chủ tịch ủ y ban nhân dân thành phố cần Thơ trân trọng kính mời quý dại
biêu đen tham dự Hội nghị Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm
2021 của thành phố cần Thơ và Đối thoại giũa Chính quyền thành phố với
Doanh nghiệp.
Chủ trì: Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch ƯBND thành phố.
Thành phần:
- Mời Lãnh đạo TT Thành ủy, HĐND, UBMTTQVN thành phố,
- Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối cơ quan
Dân chính Đảng,
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố,
- Giám đốc: Công an thành phố, Bảo hiểm Xã hội thành phố, Phòng Thương
mại và Công nghiệp VN Chi nhánh cần Thơ,
- Cục trưởng: Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố,
- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước VN Chi nhánh cần Thơ,
- Đại diện lãnh đạo: Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Hội Doanh nhân trẻ
thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố,
- Chủ tịch UBND các quận, huyện,
- Lãnh đạo Ban Xúc tiến và Hồ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh,
- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp,, /
- Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (Nhờ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung
tâm Xúc tiến ĐTTMHCTL cần Thơ mời giúp),
- Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình cần Thơ,
- Văn phòng ƯBND thành phố.
Thò’i gian: 14 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2022 (Thứ Sáu).
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mường.Thanh cần Thơ.
Kính đề nghị quý đại biểu sắp xép thời gian đến dự.

* Ghi chú: De nghị đợi biểụ tham dự đúng thành phần, khi dự họp đại biểu
tuân thủ đúng quy định vê phòng chông dịch COVID-19; đăng ký đại biêu qua địa
chỉ email: tqcuon&ẫịcantho.goy.vn (Diện thoại:0944473999)
Giao Sở Kẻ hoạch và Dầu iic chủ trì, phổi hợp Viện Kinh tế Xã hội, Trung
tâm XTĐTTMHCTL cần Thơ chuẩn bị nội dung, chương trình, bài phát biểu của
lãnh đạo UBND thành pho và tổ chín hậu cẩn có liên quan cho Hội nghị.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu VT.GMOẼ

