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THÔNG BÁO 

Về việc không tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 3/2022 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc định kỳ tổ chức Hội nghị 

đối thoại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền có Công văn số 

32/UBND-VP ngày 06/01/2022, trong đó giao: Các phòng, ban, đơn vị, UBND 

các phường thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn về việc tổ chức đối 

thoại doanh nghiệp tháng 3/2022; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp 

trên địa bàn và xác báo đơn vị tham dự Hội nghị về UBND quận để tổng hợp 

trong ngày 09/3/2022. Đồng thời, UBND quận đã đăng tải nội dung Thông báo 

tổ chức Hội nghị trên Cổng thông tin điện tử của quận để các doanh nghiệp 

đăng ký tham dự. 

Tuy nhiên, tính đến 15h00 ngày 09/3/2022, không có doanh nghiệp nào 

xác báo tham dự Hội nghị và không có kiến nghị mới của doanh nghiệp gửi về 

UBND quận.  

Vì vậy, Ủy ban nhân dân quận thông báo không tổ chức Hội nghị đối thoại 

doanh nghiệp tháng 3/2022. 

Ủy ban nhân dân quận thông báo để  các phòng, ban, đơn vị liên quan, các 

doanh nghiệp biết và bố trí lịch công tác./. 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Công an quận; 

- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan; 

- Chi cục Thuế khu vực NQ-HA; 

- UBND 12 phường; 

- Cổng thông tin ĐT quận; 

- Hội Doanh nghiệp Quận Ngô Quyền; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

  

Ngô Thị Hồng 
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