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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kiến An, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Đối thoại với doanh nghiệp tháng 6 năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 3525/VP-DN ngày 07/10/2019 của UBND thành phố 

Hải Phòng về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, 

hàng quý. Để Hội nghị đối thoại đạt kết quả tốt, UBND quận đề nghị: 

Quý doanh nghiệp gửi kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp về UBND quận (qua phòng Kinh tế quận) tổng 

hợp. Địa chỉ: Số 02 phố Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An hoặc 

gửi mail: lieukienan@gmail.com trước ngày 06/6/2022. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Bà Tạ Thị Liễu- Chuyên viên phòng Kinh 

tế quận Kiến An; Điện thoại: 037.847.3459 (trong giờ hành chính). 

Ghi chú: Giao Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thông báo trên hệ 

thống phát thanh của quận, Đài truyền thanh phường và đăng trên Cổng thông tin 

điện tử UBND quận. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND quận, Văn phòng HĐND và UBND quận thông 

báo để các đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Quận ủy; HĐND; UBND,  

UBMTTQVN quận; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị, DN; 

- Trung tâm VH-TT&TT; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT, KT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết 
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