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 IẤ  MỜI 
 ặp mặt, Tọa đàm ngày Doanh nhân Việt  am 13 tháng 10 năm 2022

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về triển 

khai các hoạt động chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2022. Sở 

Xây dựng tổ chức buổi Gặp mặt, Tọa đàm để trao đổi các nội dung khó khăn, vướng 

mắc gặp phải trong quá trình hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời để ghi 

nhận công lao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đã và đang 

hoạt động trong lĩnh vực của ngành. 

Trân trọng kính mời:  
- Đại diện Lãnh đạo U    tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các c  quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn ph ng U    tỉnh,  h ng phụ trách xây dựng thuộc 

Văn ph ng U    tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo  an Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng và 

Công nghiệp tỉnh, Giao thông tỉnh,  ông nghiệp và  hát triển nông thôn tỉnh; Khu Kinh 

tế tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo  iệp hội  oanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

- Sở Xây dựng: Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành; Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định, 

Viện Quy hoạch KT xây dựng và toàn thể cán bộ, công chức c  quan Sở; 

- Đại diện Đài Truyền hình,  áo  à Tĩnh,  áo Xây dựng đến dự và đưa tin. 

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’,
 
ngày 08 tháng 10 năm 2022 (thứ Bảy). 

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, Khách sạn Eagle, số 270, đường Trần Phú, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Phân công nhiệm vụ: 

- Văn ph ng Sở: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi Tọa đàm; tổng hợp danh 

sách đăng ký tham dự hội nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; tổng hợp các khó khăn, 

vướng mắc do các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến để tham mưu Lãnh đạo Sở phân công 

nghiên cứu, trả lời. 



- Các phòng chuyên môn, đ n vị thuộc Sở:  ghiên cứu trả lời các kiến nghị của 

các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến theo phân công và trực tiếp trả lời các kiến nghị của 

các tổ chức, doanh nghiệp tại diễn đàn. 

Đề nghị  iệp hội  oanh nghiệp tỉnh, các tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động 

xây dựng trên địa bàn tỉnh đăng ký danh sách tham dự; đăng ký các nội dung khó khăn, 

vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh gửi về Văn 

ph ng Sở Xây dựng  à Tĩnh (Địa chỉ số 14 đường Võ Liêm S n, thành phố  à Tĩnh) 

hoặc gửi vào các số Zalo: 0913036958; 0915445446 trước 17h30’ ngày 06/10/2022.  

Rất mong sự tham gia đầy đủ, trách nhiệm của các đồng chí./.  

 
 Nơi nhận: 
-  hư thành phần mời; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT,CVP. 

KT.  IÁM ĐỐC 

PHÓ  IÁM ĐỐC 
 

 

 
 guyễn Quốc Hà 
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