
ỦY BAN NHÂN DÂN  

QUẬN NGÔ QUYỀN 

 

Số:            /UBND-VP 

V/v thông báo thời gian  

đối thoại doanh nghiệp tháng 03/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quận Ngô Quyền, ngày       tháng     năm 2022 

  Kính gửi: 

- Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền – Hải An; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch quận; 

- Văn phòng HĐND và UBND quận; 

- Hội Doanh nghiệp Quận Ngô Quyền; 

- Ủy ban nhân dân các phường. 

Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị đối thoại doanh 

nghiệp tháng 03/2022, cụ thể như sau: 

- Thời gian: ½ ngày, từ 08h00 ngày 10/03/2022. 

- Địa điểm: Phòng họp 2C – Trung tâm Chính trị - Hành chính Quận Ngô Quyền 

(Số 19-21 Đà Nẵng, phường Máy Tơ) 

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch quận, UBND các phường thông báo về 

việc tổ chức định kỳ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để các doanh nghiệp, hợp 

tác xã trên địa bàn có kiến nghị gửi câu hỏi và đăng ký tham dự (theo Thông báo 

gửi kèm); đồng thời xác báo đơn vị tham dự Hội nghị về Văn phòng HĐND và 

UBND quận để tổng hợp trong ngày 08/03/2022. 

- Đề nghị Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền – Hải An, Hội Doanh nghiệp 

Quận Ngô Quyền thông báo đến các doanh nghiệp thành viên quan tâm tham dự, 

đồng thời xác báo đơn vị tham dự Hội nghị về Văn phòng HĐND và UBND 

quận để tổng hợp trong ngày 09/03/2022. 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND quận tổng hợp danh sách các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham dự Hội nghị, báo cáo UBND quận trong ngày 

09/03/2022. 

Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo, đề nghị các đơn vị liên quan 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Hồng 

 

 

 



 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp (tháng 03/2022) 

 

Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị đối thoại doanh 

nghiệp tháng 03/2022, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: ½ ngày, từ 08h00 ngày 10/03/2022 

2. Địa điểm: Phòng họp 2C – Trung tâm Chính trị - Hành chính Quận Ngô Quyền 

(Số 19-21 Đà Nẵng, phường Máy Tơ) 

3. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND quận 

4. Đề nghị các doanh nghiệp: 

- Đăng ký tham dự đối thoại. 

- Gửi trước câu hỏi (nếu có) theo địa chỉ: Trung tâm Chính trị - Hành chính 

Quận Ngô Quyền (số 19-21 Đà Nẵng, phường Máy Tơ) hoặc gửi vào email: 

ubngoquyen@haiphong.gov.vn trước ngày 09/03/2022 để tổng hợp (liên hệ: đồng 

chí Ngô Thị Hồng, số điện thoại: 02253.550.952). 

Điện thoại đường dây nóng: 0987.928.887. 

Đề nghị doanh nghiệp đăng ký tham dự hoặc gửi kiến nghị: nêu rõ trên, địa 

chỉ, điện thoại liên hệ. 

Thông báo này thay cho Giấy mời. 
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