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THÔNG BÁO 

Về việc gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư  

trên địa bàn huyện (tháng 10/2022) 

 

 Thực hiện Công văn số 3326/UBND-KT ngày 04/10/2022 của UND tỉnh về 

việc tăng cường làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu 

tư. Theo đó, để nắm bắt tình hình và lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của 

các doanh nghiệp, nhà đầu tư về môi trường đầu tư trên địa bàn huyện; qua đó, kịp 

thời xử lý, giải quyết các cơ chế chính sách cần tháo gỡ để tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu cơ chế, chính sách nhằm thu hút 

đầu tư trên địa bàn huyện.  

 UBND huyện mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài 

huyện nếu có nhu cầu cần trao đổi, chia sẻ các nội dung liên quan như trên thì đến 

phòng họp UBND huyện Phú Quý trong ngày 24/10/2022 (bắt đầu lúc 8h) để gặp 

mặt lãnh đạo UBND huyện. 

 Để thuận tiện trong việc bố trí thời gian gặp mặt; các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư có thể liên hệ qua số điện thoại 02523.506367 (gặp đồng chí Trí) để trao đổi. 

 Bắt đầu từ tháng 11/2022 trở về sau, hàng tháng lãnh đạo UBND huyện sẽ 

sắp xếp 01 buổi để gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện; thời 

gian cụ thể sẽ có Thông báo trên Trang thông tin điện tử huyện (wedsite: 

www.phuquy.binhthuan.gov.vn); các doanh nghiệp, nhà đầu tư nếu có nhu cầu thì 

hãy truy cập để biết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Bộ phận Một cửa huyện (thông báo); 

- Trang thông tin điện tử huyện (thông báo); 

- UBND 03 xã; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                                                       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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