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V/v tổ chức Hội nghị đối thoại với 

doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn, nhằm phục hồi sản xuất –  

kinh doanh cho doanh nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 04  tháng 11 năm 2021 

 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 Xét Báo cáo số 731/BC-SKHĐT ngày 27/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc tình hình triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại với 

doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhằm phục hồi sản xuất – kinh doanh 

cho doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình có ý kiến 

như sau: 

- Thống nhất tạm thời chưa tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhằm phục hồi sản xuất – kinh doanh cho doanh nghiệp.  

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có Văn bản gửi các doanh nghiệp, nhà 

đầu tư, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tổng 

hợp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tổ chức Hội nghị chậm nhất là 

ngày 15/11/2021.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo đến Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và các đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch & PCT Lê Văn Phước (b/c); 

- CVP, P. KTTH, KTN, KGVX & TH; 

- Lưu: HCTC. 
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