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THÔNG BÁO 

Về việc Lãnh đạo Sở gặp mặt, làm việc với các doanh nghiệp nhằm tăng 

cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động quản lý Nhà 

nước về lĩnh vực Giao thông vận tải tháng 3 năm 2023 

 
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

3326/UBNDKT ngày 04/10/2022 về việc tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho doanh nghiệp; Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Bình Thuận sẽ tổ chức 

gặp mặt các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải 

(gọi tắt là doanh nghiệp) theo định kỳ hàng tháng để lắng nghe, tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực 

Giao thông vận tải. 

Sở Giao thông vận tải thông báo thời gian làm việc với doanh nghiệp, 

nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý, giải quyết vào lúc 08 giờ 

sáng thứ 5, ngày 23/3/2023. 

Địa điểm: Trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải, địa chỉ: Số  2           3            9                            đường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

      Để buổi gặp mặt, làm việc giữa Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải với các 

doanh nghiệp được chu đáo, đạt kết quả đề nghị các doanh nghiệp đăng ký, điền 

đầy đủ thông tin liên quan vào phiếu đăng ký (đính kèm) và gửi về Sở Giao 

thông vận tải  trước ngày 23/3/2023 theo địa chỉ: 

- Cơ quan: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận; 

- Địa chỉ: số 239, đường Trần Hưng Đạo, thành phố  Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận; 

- Hộp thư điện tử: vantaibinhthuan@sgtvt.binhthuan.gov.vn  

                 - Trang thông tin điện tử của Sở GTVT Bình Thuận:                             

http://sgtvt.binhthuan.gov.vn 

                 - Điện thoại: 02526524916  hoặc 0913680916: Phòng QL vận tải, Phương 

tiện & Người lái; 

    Những kiến nghị nhận sau ngày 23/3/2023, Sở GTVT sẽ xem xét , giải 

quyết tại kỳ gặp mặt của tháng 4/2023. 
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Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn vị sản xuất kinh doanh trong 

lĩnh vực giao thông vận tải được biết, liên hệ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở nội vụ (báo cáo); 

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Website Sở GTVT; 
- Lưu VT, VTPTNL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Tấn Lê 
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