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THÔNG BÁO 

Về việc Lãnh đạo tỉnh gặp mặt nhà đầu tư,  

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 

Ngày 01/03/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn số 

676/UBND-KT ngày 01/03/2021; theo đó hàng tháng lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp và làm việc 

với nhà đầu tư, doanh nghiệp để nghe phản ánh, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án và thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh nhằm tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động kinh doanh và đầu tư tại tỉnh. 

Đầu mối trực tiếp tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư như sau: 

+ Ông Nguyễn Ngọc Nam – Quyền Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. Điện thoại cơ quan: 0252.3603456; Điện thoại di động: 0988286486; Địa 

chỉ email: namnn@ubnd.binhthuan.gov.vn. 

+ Địa chỉ email tiếp nhận thông tin: hotrodoanhnghiep@ubnd.binhthuan.gov.vn. 

Nội dung chi tiết công văn số 676/UBND-KT ngày 01/03/2021 của UBND tỉnh, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư theo địa chỉ https://skhdt.binhthuan.gov.vn  và trên Trang thông tin điện tử của Trung 

tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo địa chỉ https://www.xuctienbinhthuan.vn tại 

mục tin hoạt động trong tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Các hiệp 

hội ngành nghề và các Sở, ban ngành có liên quan hỗ trợ thông báo đến các Nhà đầu 

tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết.   

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                                                                              
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Các Hiệp hội DN, ngành nghề (phối hợp); 

- Các Sở ban ngành của tỉnh (phối hợp); 

- Trang thông tin điện tử: Sở kế hoạch và Đầu 

tư và Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Bình Thuận; 

- Lưu: VT, HTDN, Huong. 
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