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Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về lịch lãnh đạo UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kỳ 

hằng tháng năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc quy định về tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng; 

UBND tỉnh Quảng Nam xin trân trọng thông báo lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ 

hằng tháng năm 2021 như sau: 

1. Thời gian và lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì tiếp doanh nghiệp: 

Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ vào ngày 05 

hằng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc Thứ hai thì chuyển sang 

ngày làm việc tiếp theo).  

(Chi tiết lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ theo Phụ lục đính kèm). 

2. Địa điểm: Trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (số 28 đường 

Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). 

3. Thành phần tiếp: Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây 

dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh 

tế mở Chu Lai, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

dự tiếp doanh nghiệp theo kiến nghị của doanh nghiệp. 

*Ghi chú: Trường hợp có thay đổi lịch, địa điểm tiếp doanh nghiệp định kỳ, 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, đăng tải trên Cổng thông tin 

hỗ trợ doanh nghiệp tại địa chỉ http://htdn.quangnam.gov.vn và Trang thông tin 

điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời niêm yết nội dung tại trụ sở làm 

việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Đề nghị các doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, 

vướng mắc trên Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tại địa chỉ 

http://htdn.quangnam.gov.vn hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư để UBND tỉnh giao 

nhiệm vụ cho các cơ quan chuẩn bị, tham mưu xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Phòng TM&CN Việt Nam; 

- TT TU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Phòng TM&CN Việt Nam CN Đà Nẵng; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- Ðài PT-TH Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC, KTN, KTTH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

[daky] 
Hồ Quang Bửu 
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