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GỊẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng 

cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA”

Kính gửi: ..................................................................................

Thực hiện Văn bản số 3778/BCT-XTTM ngày 26 tháng 5 năm 2020 của 
Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs 
tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA, UBND tỉnh Lai Châu kính mời các 
đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

1. Thành phần

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, 
Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư 
pháp, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Ngoại vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng.

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

- Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu.

- Đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu.

- Đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh (15 doanh nghiệp).

- Phóng viên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cổng 
Thông tin điện tử tỉnh.

2. Thòi gian: 08 giờ 00’, ngày 05 tháng 6 năm 2020 (thứ Sáu).
3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa 

tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

- Đe nghị Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh thông tin về 
Chương trình Hội nghị và mời đại diện doanh nghiệp thành viên tham dự Hội 
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nghị tại điếm cầu của tỉnh (môi Tố chức mời 05 doanh nghiệp thành viên). Tổng 
hợp danh sách doanh nghiệp thành viên tham dự Hội nghị, gửi Sở Công Thương 
trước 9 giờ 00’ ngày 02 tháng 6 năm 2020.

- Sở Công Thương mời các doanh nghiệp vừa và nhỏ không phải là thành 
viên Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến 
tại điểm cầu của tỉnh (05 doanh nghiệp)-, lập danh sách đại biểu tham dự tại điểm 
cầu của tinh gửi Bộ Công Thương trước 14 giờ 00’ ngày 02 tháng 6 năm 2020; 
trao đổi với Bộ Công Thương để lấy tài liệu Hội nghị gửi các đại biểu.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Trung tâm 
Hành chính - Chính trị tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị.

(Chương trình Hội nghị kèm theo Văn bủn sổ 3778 BCT-XTTM)

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính 
mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian và thành phần./.

Nơl nhận-.
- Như thành phần;
- Lãnh đạo UBND tỉnh: U; (để B/c)
- BQL TT Hành chính - Chính trị tỉnh;
- VPUBND tỉnh: VI, V2, QT, CB;
- Lưu: VT, KT5.
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