
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 629/KH-UBND An Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn,  

nhằm phục hồi sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp 

 

 

 Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất – kinh doanh cho doanh 

nghiệp góp phần thực hiện nhiệm vụ phục phồi và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh 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” với những nội dung 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Cung cấp thông tin, nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch phục hồi và phát triển 

kinh tế – xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang; tình hình 

kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2021 và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 3 tháng 

cuối năm 2021. 

- Trao đổi, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, 

sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các lĩnh 

vực: xây dựng – giao thông; sản xuất – chế biến xuất khẩu nông, thủy sản; tài chính – 

tín dụng – ngân hàng – thuế; hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 

các khu chức năng của khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp; hoạt động kinh doanh 

du lịch – lữ hành – khách sạn, nhà hàng và các lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh trong bối 

cảnh bị tác động bởi đại dịch Covid-19. 

- Tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, cách làm hay, 

hiệu quả của tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến các lĩnh vực để phục hồi 

và phát triển kinh tế – xã hội trong và sau đại dịch Covid-19. 

2. Yêu cầu: 

- Hội nghị đối thoại doanh nghiệp phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, giải 

quyết nhanh, triệt để các vấn đề khó khăn, vướng mắc đã và đang ảnh hưởng trực tiếp 

đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trên tinh thần vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật theo hướng có lợi nhất 

cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vốn đang gặp rất nhiều khó khăn do đại 

dịch Covid-19; 
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- Các yêu cầu, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

thông qua đối thoại phải được giải quyết một cách thỏa đáng, phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

- Hội nghị phải được tổ chức theo tinh thần xây dựng, lắng nghe, chia sẻ, đồng 

hành giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để cùng nhau 

vượt qua khó khăn, thách thức vì mục tiêu chung là phát triển tỉnh An Giang trong và 

sau đại dịch Covid-19. 

- Chương trình, nội dung đối thoại phải chuẩn bị chu đáo, thực chất, đúng mục 

đích đề ra, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, hình thức và địa điểm: 

a) Thời gian: 01 buổi sáng, dự kiến 05/11/2021. 

b) Hình thức: Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Ủy ban nhân dân tỉnh và trực 

tuyến tại các điểm cầu của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.  

c) Địa điểm:  

- Điểm cầu Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Điểm cầu tại Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố (do địa phương lựa 

chọn). Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tham dự trực tuyến tại đơn vị nhưng phải đăng 

ký gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để được hỗ trợ thực hiện. 

2. Thành phần và số lượng tham dự: 

a) Tại điểm cầu Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Chủ trì hội nghị: Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công 

thương; Giao thông vận tải; Xây dựng; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Y tế; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; 

Lao động – Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Nội vụ; Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh: Công an tỉnh; 

Cục Quản lý thị trường tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh An Giang; Cục thuế tỉnh; Công ty Điện lực An Giang; 
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- Đại diện lãnh đạo các hiệp hội: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ; 

Hội nữ doanh nhân; Hiệp hội vận tải ô tô An Giang; 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã: 30 đơn vị; 

- Các cơ quan báo, đài: Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang, 

Thông tấn xã Việt Nam – Cơ quan thường trú tại An Giang; Cơ quan thông tấn, báo 

chí khác thường trú tại An Giang; 

- Dự kiến số lượng tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh là: 

60 người. 

b) Tại điểm cầu của Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố: 

- Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban liên quan; 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh: 15 đơn vị; 

- Dự kiến số lượng tham dự tại các điểm cầu cấp huyện là 25 người. 

(Dự kiến danh sách đại biểu tham dự Hội nghị theo Phụ lục đính kèm). 

3. Dự kiến chương trình Hội nghị:  

Thời gian  Nội dung Thực hiện 

7h30 - 8h00 Đón tiếp và đăng ký đại biểu Sở Kế hoạch và Đầu tư 

8h00 - 8h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Văn phòng UBND tỉnh 

8h10 - 8h20 Phát biểu khai mạc Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

8h20 - 8h40 

- Báo cáo tổng hợp vướng mắc, khó khăn của 

doanh nghiệp theo từng nhóm vấn đề 

- Báo cáo tóm tắt Kế hoạch phục hồi và phát 

triển kinh tế – xã hội trong tình hình dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh An Giang và trách nhiệm của 

doanh nghiệp trong các hoạt động phục hồi sản 

xuất – kinh doanh 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

8h40 – 8h45 
Gợi ý thảo luận, đối thoại giữa doanh nghiệp 

và cơ quan quản lý nhà nước 
Chủ trì Hội nghị 

8h45 – 9h00 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh báo cáo tổng hợp 

các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp 

Chủ tịch Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh 



4 

 

Thời gian  Nội dung Thực hiện 

9h00 – 

09h45 

Ý kiến phát biểu (kiến nghị, đề xuất) của 

doanh nghiệp tại điểm cầu Hội trường 

UBND tỉnh (3 – 5 ý kiến) 

Chủ trì Hội nghị điều 

hành, doanh nghiệp phát 

biểu và cơ quan nhà 

nước trả lời trực tiếp 

09h45 - 

10h00 
Giải lao Tất cả đại biểu 

10h00 – 

10h45 

Ý kiến phát biểu (kiến nghị, đề xuất) của 

doanh nghiệp tại điểm cầu UBND huyện, thị 

xã, thành phố (mỗi điểm cầu từ 1 – 2 ý kiến) 

Tất cả đại biểu 

10h45 – 

11h15 

Ý kiến phản hồi, giải đáp của các sở, ban, 

ngành có liên quan đến từng vấn đề của 

doanh nghiệp ở điểm cầu cấp huyện 

Các sở, ban, ngành  

11h15 - 

11h30 
Phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy Thường trực Tỉnh ủy 

11h30 - 

11h45 
Phát biểu kết luận Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

11h45 - 

11h50 
Bế mạc Hội nghị Văn phòng UBND tỉnh 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Công tác chuẩn bị: 

- Bước 1: Thông báo rộng rãi trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo 

An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, Trang thông tin điện tử của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

về Kế hoạch tổ chức Hội nghị. 

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông 

báo đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý 

bằng các hình thức phù hợp để nắm thông tin. 

 Các thông tin phản ánh, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua email: skhdt@angiang.gov.vn hoặc gửi qua 

đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. Điện thoại liên hệ: 02963.949350. 

Thời gian thông báo và tiếp nhận thông tin: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến 

hết ngày 26/10/2021. 

mailto:skhdt@angiang.gov.vn
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- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành phân loại theo từng nhóm vấn đề hoặc 

từng lĩnh vực để gửi cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất 

cấp thẩm quyền giải quyết, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nắm thông tin. 

Thời gian thực hiện: Từ 27/10 đến 28/10/2021. 

- Bước 3: Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố được 

phân công nhiệm vụ giải quyết từng nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi phản hồi phương án hoặc kết quả giải quyết theo 

thẩm quyền hoặc ý kiến đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thời gian nhận phản hồi đến hết ngày 03/11/2021. 

Sau thời gian này, nếu các vấn đề, lĩnh vực nào chưa được giải quyết hoặc chưa 

có đề xuất phương án giải quyết sẽ được các sở, ban, ngành đó báo cáo trực tiếp tại 

Hội nghị để thảo luận hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phương án giải quyết tại 

Hội nghị. 

2. Phương thức cung cấp và trao đổi thông tin tại Hội nghị:  

- Hội nghị sử dụng phương thức cung cấp, trao đổi thông tin hỗn hợp, vừa thông 

tin một chiều, vừa có tương tác thông tin giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

với đại diện cơ quan có thẩm quyền. 

- Sau phần báo cáo, thông tin của các sở, ban, ngành tỉnh theo chương trình, Hội 

nghị sẽ thảo luận, trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với 

đại diện cơ quan có thẩm quyền dưới sự điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh theo hình 

thức: “Hỏi nhanh, đáp gọn”. Các vấn đề nào giải quyết, tháo gỡ được thì trả lời ngay, 

giải quyết ngay tại Hội nghị. Các vấn đề nào cần thời gian nghiên cứu đề xuất thì sau 

Hội nghị 03 ngày, cơ quan được giao chủ trì giải quyết hoặc tham mưu giải quyết phải 

trả lời doanh nghiệp bằng văn bản hoặc báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải 

quyết, đồng thời vẫn thông tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để nắm 

thông tin. 

3. Về tài liệu 

Tài liệu phục vụ Hội nghị bao gồm: 

- Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng chống 

dịch Covid-19 tỉnh An Giang (Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh An Giang 09 

tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế  xã hội 

03 tháng cuối năm 2021). 

 - Báo cáo tổng hợp các nhóm vấn đề (lĩnh vực) về khó khăn, vướng mắc, kiến 

nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
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- Kết quả giải quyết hoặc phương án giải quyết từng nhóm vấn đề của cơ quan có 

thẩm quyền (nếu có). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Khái toán kinh phí tổ chức Hội nghị là 14.100.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn 

triệu một trăm ngàn đồng) 

- Nguồn kinh phí: sử dụng nguồn kinh phí đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 

năm 2021. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Kế hoạch tổ chức Hội nghị; danh sách 

khách mời, đại biểu; thư mời, chương trình Hội nghị; 

- Chuẩn bị hội trường, bảng tên, hoa, nước uống, thức ăn giữa giờ phục vụ 

cho Hội nghị; 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của doanh 

nghiệp (nếu có); 

- Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Xây dựng nội dung và chương trình Hội nghị, đề xuất danh sách khách mời, 

chuẩn bị tài liệu; tham mưu bài phát biểu khai mạc và kết luận Hội nghị của Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chuẩn bị thông tin báo cáo tóm tắt về Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế – 

xã hội trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang; (tình hình kinh tế 

– xã hội tỉnh An Giang 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh 

tế – xã hội 3 tháng cuối năm 2021); 

- Công bố Kế hoạch tổ chức Hội nghị trên Trang thông tin của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kết quả giải quyết hoặc phương án đề 

xuất giải quyết theo từng nhóm vấn đề, lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương lập danh sách doanh 

nghiệp, hợp tác xã tham dự tại điểm cầu trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh và tại 11 

điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi tập 

tin tài liệu đến các điểm cầu của huyện, thị xã, thành phố. 
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đón tiếp đại biểu 

tham dự Hội nghị. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Công bố Kế hoạch tổ chức Hội nghị trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; thông 

tin đến Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Thông tấn xã Việt 

Nam – Cơ quan thường trú tại An Giang, các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú tại 

tỉnh An Giang đến tham dự và đưa tin về Hội nghị. 

4. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức Hội nghị trên Trang thông tin điện tử 

của đơn vị mình để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh biết, đăng ký tham gia 

hoặc gửi đề xuất, kiến nghị đến Hội nghị; 

- Chủ động nắm bắt, tổng hợp những vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề 

xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý 

của sở, ban, ngành, địa phương và tổng hợp gửi thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trước 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2021. 

- Nghiên cứu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp 

theo thẩm quyền, đồng thời đề xuất phương án giải quyết nếu vượt thẩm quyền; các 

nội dung này sẽ được báo cáo tại Hội nghị, nội dung báo cáo phải thẳng thắn, ngắn 

gọn, súc tích, dễ hiểu nhưng đảm bảo đầy đủ, không né tránh và phải thể hiện trách 

nhiệm của cơ quan nhà nước đối với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, 

nhà đầu tư. Các nội dung này gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 17 giờ 00 phút 

ngày 03/11/2021. 

- Tùy theo lĩnh vực, ngành nghề, chức năng và nhiệm vụ quản lý đề xuất phương 

án, giải pháp, kế hoạch cụ thể để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh theo ngành, lĩnh 

vực, địa phương mình phụ trách; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc trước, trong và sau Hội nghị. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: chuẩn bị công tác hậu cần, mời 

và đón tiếp các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tham dự, đảm bảo các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 theo quy định; báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư danh sách 

15 doanh nghiệp, hợp tác xã dự kiến mời tham dự tại các điểm cầu của địa phương 

trước 17 giờ 00 phút ngày 03/11/2021. 

5. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ doanh nhân 

Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp hội viên, 

tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp gửi về Sở 

Kế hoạch và Đầu tư trước 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2021. Đồng thời đăng ký doanh 

nghiệp dự kiến phát biểu và nội dung phát biểu tại Hội nghị gửi đến Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trước 17 giờ 00 phút ngày 03/11/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh điều hành Hội nghị. 
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- Khuyến khích các doanh nghiệp hội viên chủ động, tích cực trao đổi, kiến nghị, 

đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên tinh thần xây dựng, lắng nghe, chia 

sẻ vì sự phát triển chung của tỉnh An Giang. 

6. Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo An Giang 

Thông tin, tuyên truyền Kế hoạch này trên Đài Phát thanh – Truyền hình An 

Giang, Báo An Giang theo nhiệm vụ chính trị được giao. 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân 

công tại Kế hoạch này khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu, nội dung và 

thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đề cần trao đổi, 

xin ý kiến, các đơn vị chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- TT. TU, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã & thành phố; 

- Báo & Đài PTTH AG; 

- TTXVN - Cơ quan thường trú tại AG; 

- Các cơ quan báo, đài thường trú tại AG; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH,  

KGVX, KTN & TTCBTH; 

- Lưu: HCTC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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PHỤ LỤC 

Danh sách đại biểu tham dự 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày   /10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

A ĐIỂM CẦU HỘI TRƯỜNG UBND TỈNH 65   

I CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ 3   

1 Thường trực Tỉnh ủy 1   

2 Thường trực UBND tỉnh 2   

II KHÁCH MỜI 3 Trực tuyến 

3 VCCI Cần Thơ 3   

III ĐẠI BIỂU THAM DỰ 24   

4 Thường trực HĐND tỉnh 1  

5 Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh 1   

6 Văn phòng Tỉnh ủy 1   

7 Văn phòng UBND tỉnh 1   

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1   

9 Sở Tài chính 1   

10 Sở Thông tin và Truyền thông 1   

11 Sở Tài nguyên và Môi trường 1   

12 Sở Công thương 1   

13 Sở Xây dựng 1   

14 Sở Giao thông vận tải 1   

15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1   

16 Sở Y tế 1   

17 Sở Nông nghiệp và PTNT 1   

18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 1  

19 Sở Giáo dục và Đào tạo 1  

20 Sở Nội vụ 1  

21 Sở Tư pháp 1  

22 Công an tỉnh 1   

23 Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 1   

24 Bảo hiểm xã hội tỉnh 1   

25 Cục Thuế tỉnh 1   

26 Ngân hàng Nhà nước - CN An Giang 1   

27 Cục Hải quan tỉnh 1   

28 Cục Quản lý thị trường tỉnh 1   

29 Công ty Điện lực An Giang 1   
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STT ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

30 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 1   

31 Hội doanh nhân trẻ tỉnh 1   

32 Hội nữ Doanh nhân tỉnh 1   

IV DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ 30   

33 Doanh nghiệp, hợp tác xã 30   

V CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG 6   

34 Báo An Giang 1   

35 Đài Phát thành Truyền hình An Giang 1   

36 Thông tấn xã Việt Nam tại An Giang 1   

37 
Cơ quan thông tấn, báo chí khác thường trú tại An 

Giang 
3  

B ĐIỂM CẦU 11 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 275 Trực tuyến 

I ĐẠI BIỂU THAM DỰ (TẠI 1 ĐƠN VỊ) 25   

1 Thường trực UBND huyện 2   

2 Văn phòng UBND huyện và các đơn vị nghiệp vụ 8   

3 Doanh nghiệp, hợp tác xã 15   
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