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

  TỈNH BÌNH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   230   /TB-UBND         Bình Thuận,  ngày 26   tháng  8 năm 2022 

      
 

THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức  

Hội nghị Gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2742/KH-UBND ngày 18/8/2022 về việc Tổ chức 

Hội nghị Gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022 – Bình Thuận kết nối tiềm năng, Ủy 

ban nhân nhân tỉnh đã ban hành Giấy mời các đại biểu dự Hội nghị vào lúc 

14h00 ngày 31/8/2022. 

Nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xin thông báo điều chỉnh thời 

gian Hội nghị nêu trên, cụ thể như sau: 

Hội nghị Gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022 – Bình Thuận kết nối tiềm 

năng sẽ tổ chức vào lúc 08h00, ngày 30/8/2022, theo Chương trình Hội nghị 

đính kèm. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các Đại biểu biết, tham dự 

Hội nghị theo thời gian đã điều chỉnh nêu trên; đồng thời, chủ trì, phối hợp với 

các Sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao đảm bảo tổ chức Hội nghị thành công, đạt hiệu quả cao./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT (thực hiện);  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo, Đài PTTH Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT,  KT.(An) 

 KT. CHỦ TỊCH   

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Văn Đăng 

 

HỎA TỐC 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
(Ban hành kèm theo Thông báo số   230    /TB-UBND ngày  26   /8/2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

 

 

 Từ 07h30 – 08h00:  Đón tiếp Đại biểu; 

 Từ 08h00 – 11h00: Chương trình Hội nghị 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Phát biểu khai mạc Hội nghị của Lãnh đạo tỉnh 

- Phim phóng sự: “Định hướng Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tiềm năng, cơ hội đầu tư”. 

- Tham luận của các Sở, ngành và Nhà đầu tư. 

- Giải lao 

- Trao đổi của lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành và Nhà đầu tư. 

- Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Bí thư Tỉnh ủy. 

- Phát biểu bế mạc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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