
  ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 177  /TB-UBND         Bình Thuận,  ngày  07   tháng  7 năm 2022 

      
 

THÔNG BÁO 

V/v làm việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư 

 

 

Căn cứ Công văn số 676/UBND-KT ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc gặp mặt, làm việc với doanh nghiệp để tăng cường tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo như sau: Dự kiến vào chiều ngày 

19/7/2022, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ làm việc với doanh nghiệp, nhà 

đầu tư để nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời xử lý, giải 

quyết. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư gửi những 

khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, nêu cụ thể kiến nghị đối với tỉnh (kèm bản 

scan văn bản có chữ ký, đóng dấu; ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc) và 

đăng ký làm việc về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua hộp thư 

hotrodoanhnghiep@ubnd.binhthuan.gov.vn trước ngày 11/7/2022. Mọi kiến 

nghị nhận sau ngày này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, giải quyết sau. 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông tin đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư có 

đăng ký gặp, làm việc về thời gian cụ thể./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT (sao gửi cho các DN);  

- Các sở, ban, ngành; 

- Hiệp hội DN tỉnh, các Hiệp hội ngành nghề; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Báo, Đài PTTH Bình Thuận (đưa tin); 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT,  KT.(An) 

 TL. CHỦ TỊCH   

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Vũ 
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