
 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN HƯỚNG HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 61/GM-UBND Hướng Hoá, ngày 07 tháng 5 năm 2020           
 

GIẤY MỜI 
Tham gia hội nghị trực tuyến 

Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 
     

Ngày 06/5/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1975/UBND-TM 
về việc dự hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm 
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó 
dịch Covid-19. Để tham gia hội nghị tại điểm cầu huyện, Uỷ ban nhân dân 
huyện trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất; Chi cục Thuế 
huyện; Kho bạc Nhà nước huyện. 

- Đại diện lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Khu Kinh tế Thương mại Lao Bảo. 

- Đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện: 

+ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng Hoá; 

+ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lao Bảo; 

+ Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hoá; 

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Tiến; 

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Green Khe Sanh; 

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mầm non Hiệp Đức; 

+ Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Quốc Trung. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện (Đ/c Tường). 

2. Thời gian: Vào lúc 08h00’, ngày 09/5/2020 (Thứ Bảy). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, trụ sở HĐND và UBND huyện. 

Đề nghị các đại biểu dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy định; tự 
sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào phòng họp./. 
 

Nơi nhận:  TL. CHỦ TỊCH 
- Như thành phần mời;  CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Lưu: VT. 
 
 
 
 
 
 

 Nguyễn Văn Tư 
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