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THÔNG BÁO 

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

nhằm tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong 

tỉnh liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước về Tài nguyên  

và Môi trường năm 2022 

 

Thời gian qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm 

vi toàn tỉnh, phần nào đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (gọi tắt là Doanh nghiệp) đang hoạt động trên 

địa bàn tỉnh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp trong việc tìm hiểu 

cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động Tài nguyên và Môi trường, thu hút 

đầu tư và nhất là để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp 

khi thực hiện sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án tại địa phương và cũng 

như triển khai thực hiện tốt Thông báo số 178/TB-UBND ngày 08/7/2022 của 

UBND tỉnh
1
. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bình Thuận sẽ tổ chức gặp mặt doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng 

để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến hoạt 

động về Tài nguyên và Môi trường trên các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; 

tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí 

hậu; đo đạc và bản đồ, viễn thám; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và 

hải đảo. 

 Với tinh thần luôn đặt mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp lên hàng đầu 

và cầu thị lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ cùng Thủ trưởng các đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Sở gặp mặt, 

làm việc trực tiếp (dự kiến mỗi tháng một lần). Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi 

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

tư trên địa bàn tỉnh và nhất là phản ánh, kiến nghị với lãnh đạo Sở Tài nguyên và 

Môi trường về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục 

hành chính, giải quyết cơ chế chính sách cũng như trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.  

Để buổi gặp mặt, làm việc giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với 

các doanh nghiệp được chu đáo, hiệu quả, đúng nội dung, đạt kết quả cao đề 
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 Thông báo số 178/TB-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Hội nghị “Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Thuận năm 2021 và giải pháp cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022” 
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nghị các doanh nghiệp đăng ký, điền đầy đủ thông tin liên quan vào phiếu đăng 

ký (đính kèm) và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: 

- Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. 

- Địa chỉ: Số 15, đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Hộp thư điện tử (Email): stnmt@binhthuan.gov.vn 

- Trang thông tin điện tử (Website): https://stnmt.binhthuan.gov.vn 

- Điện thoại: 0252.3821.155, Fax: 062.825738; 

Trước mắt trong tháng 9/2022, đề nghị các cơ quan, Doanh nghiệp đăng 

ký nội dung gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ nêu trên trước 

ngày 19/9/2022. 

Nội dung thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

(Website) của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận thông báo đến các cơ quan, 

Doanh nghiệp biết, liên hệ./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Báo Bình Thuận;  

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  

- Ban Giám đốc Sở;  

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Quản trị mạng Sở; 

- Lưu VT, VP(Thúy) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Nguyên Lộc 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                  Bình Thuận, ngày    tháng 9 năm 2022 

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÁNG   /2022 

 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 

 

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………..; 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………...; 

Điện thoại:………………………..; Fax:………………………………………...; 

Đại diện pháp luật:……………………………………………………………….; 

Chức vụ:………………………………………………………………………….; 

Người đại diện doanh nghiệp liên hệ:……………………………………………; 

Điện thoại di động:……………………………………………………………….; 

Nội dung đăng ký làm việc: 

…………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung đăng 
ký và xếp lịch gặp Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và nghe 

doanh nghiệp trình bày những khó khăn liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 

Trân trọng./.                                         ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên) 
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