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THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp và tôn vinh các doanh 

nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2021  

(Theo Giấy mời số 137/GM-UBND ngày 08/10/2021 của UBND huyện) 

 

 

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Giấy 

mời số 137/GM-UBND về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp 

và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt 

Nam năm 2021, thời gian vào lúc 15 giờ, ngày 11/10/2021 tại phòng họp trực 

tuyến tầng 2, trụ sở UBND huyện và phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn. 

Nay do cùng thời gian trên, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc với các địa phương để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần 

thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nên, Ủy ban nhân dân huyện 

thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến trên cụ thể như sau: 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 15 giờ 00 phút ngày 12/10/2021 (Thứ 3). 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Giấy mời số 137/GM-UBND. 

Rất mong các đại biểu thông cảm, thực hiện theo tinh thần Thông báo này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực: Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Các thành phần theo Giấy mời số 
  137/GM-UBND ngày 08/10/2021; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 
- TT. Văn hóa - Truyền thông huyện; 

- Viễn thông Nghi Xuân; 

- Điện lực Nghi Xuân; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

 

 

Đinh Hữu Thắng 
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