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Quáng Trj, ngày tháng 5 nOm 2020 

GIAY MiiI 
A. 9 9 7 •fl r Hçn ngh trirc tuyen cua Thu tirong Chinh phu vol doanh nghiçp 

Van phông ChInh phü th chirc HOi  nghj trirc tuyn cUa Thu tuo'ng ChInh 
phU vâi doanh nghip nhãm tháo gi khO khän, thüc day san xuât kinh doanh, phiic 
hôi nen kinh té rng phó djch Covid - 19 

UBND tfnh Iran Irpng kmnh m?ti: 
1. Thành phn tham dir Hi nghj: 
- Dng chI Nguyn VAn Hung - Uy viên TW Dáng, BI thu Tinh üy, Chü 

tjch Hi dong nhân dan tinh; 
- Các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Các Sâ: K hoach vã Du tu, Tài chInh, Cong Thucing, Khoa hQc và Cong 

ngh, Nong nghip và PTNT; XAy dung, Ni vii, Giao thông vn tãi, Tu pháp, Tài 
nguyen và Môi truô'ng, Van hóa, The thao vã Du !jch, Lao dng - Thuong binh và 
XA hi, Thông tin và Truyén thông; 

- Ban Kinh t - Ngân sAch HDND tinh; 
- Cong an tinh; B Chi huy B di Biên phàng tinh; Thanh tra tinh; Ban 

quán 1 Khu kinh tê tinh; 

- Lien doàn Lao dng tinh; Chi nhánh Ngân hang Nhà nuic tinh; Cic ThuE 
tinh; Cue Hái quan tinh; Báo hiêm xA hi tinh; 

- Lien minh HTX tinh; Hiêp Hi doanh nghip tinh; HOi doanh nhAn tré 
tinh; Câu 1?c  b nt doanh nghiêp tinh; 

- Chi nhánh các NgAn hang Thuang mai  dóng trën dja bàn tinh; 
- 50 doanh nghip tiêu biu cüa tinh; 
- Phóng viên Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Báo Quãng Trj, Trang 

Thông tin din tCr tinh. 

2. Thôi gian: Vào 1tc 08h, ngày 09/5/2020 (Tht'r 7) 
3. Dja dim: Hi trung UBND tinh 

Phân cong c/zuân bj: 

- Trung tOrn Tin hQc tinh phi hçxp vái VNPT Quáng Trj dam bOo dzràng 
truyên, các trang bi kjY thuát cOn thiêt và nhOn viên theo döi. 

- Giao Hip Hç5i doanh nghiep tinh chO trI phi hçrp vói VOn phông UBND 
tinh, Hôi doanhnhOn tré tinh và COu lqc bô ni doanh nghip tinh hra chon 50 
doanh nghiêp dé mài du H3i nghi.t 
Noi nhân: 
- NhLr thành phân m1i; 
- VNPT Quâng Tn; 
- Trung tam Tin hçc tinh; 
- Ltru: VT, QTTV,LT, TM 

St:  103  /GM-UBND 
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