
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:  221 /GM-UBND 

    

          Thừa Thiên Huế, ngày  17 tháng 03 năm 2023 
 

GIẤY MỜI 

Về việc toạ đàm chia sẻ bài học liên quan đến chiến lược phát triển và thu hút 

vốn đầu tư nước ngoài với Đại học kinh doanh Copenhaghen – Đan Mạch 
         

  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức toạ đàm chia sẻ một số bài học liên 

quan đến chiến lược phát triển và thu hút vốn đầu tư nước ngoài với Đại học 

kinh doanh Copenhaghen – Đan Mạch, buổi họp do đồng chí Nguyễn Văn 

Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

Trân trọng kính mời: 

- Gs. Ari Kokko - Đại học kinh doanh Copenhaghen - Đan Mạch; 

- Ts. Trần Toàn Thắng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ts. Nguyễn Tiến Thông - Đại học kinh doanh Copenhaghen - Đan Mạch; 

- Đoàn nghiên cứu từ Đại học Nha Trang, Đại Học Fulbright Việt Nam; 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố  Huế; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 20 tháng 03 năm 2023 (Thứ Hai). 

Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh (Số 16 đường Lê Lợi, thành phố Huế). 

Công tác chuẩn bị Toạ đàm: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư mời các cựu học viên Chương trình Fullbright 

tham dự buổi Toạ đàm; 

- Viện Nghiên cứu phát triển liên lạc, đón tiếp, phối hợp tổ chức Toạ đàm  

với Đoàn Đại học kinh doanh Copenhaghen - Đan Mạch; 

- Sở Ngoại vụ bố trí phiên dịch tiếng Anh. 

  Yêu cầu các đơn vị tham gia dự họp đúng giờ và thành phần./. 

Nơi nhận:                                                         
- Như thành phần mời dự;            
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, QHXT2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thuỳ Giang 
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