
  ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG           Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

          

   Số:           /UBND - SX              Phước Long, ngày        tháng        năm 2022 
 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 278/KH-UBND ngày 29/9/2022  

              của UBND tỉnh 

                                                      

                                                        Kính gửi:  

                                                               - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; 

                                                     - Văn phòng Cấp ủy-HĐND&UBND thị xã; 

                                                               - UBND các xã, phường. 

                                                              

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh về 

tổ chức gặp mặt, tiếp doanh nghiệp định kỳ của lãnh đạo tỉnh Bình Phước; 

Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính Chính kế hoạch và 

các đơn vị liên quan 

- Chủ động trao đổi, nắm bắt kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc, 

kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; khẩn trương tham mưu UBND 

thị xã kịp thời trong việc hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và trả lời các 

kiến nghị của doanh nghiệp và đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định những 

trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp trên địa bàn quản lý (nếu có) và kiến nghị, đề xuất giải đáp từng vấn đề kiến 

nghị cụ thể của doanh nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hàng 

tháng để tổng hợp chung. 

2. Văn phòng Cấp ủy-HĐND&UBND thị xã 

Chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin thông báo rộng rãi nội dung Kế hoạch 

số 278/KH-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh trên Website của thị xã. 

3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp 

trong qúa trình triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo đạt hiệu quả các nội dung 

theo yêu cầu đề ra. 

(Gửi kèm: Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh)./. 

Nơi nhận:                                           KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                               PHÓ CHỦ TỊCH 
- Sở KH&ĐT;  

- CT, các PCT. UBND thị xã; 

- Phòng: TCKH, Kinh tế; 

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                       

                                                                                                    Nguyễn Việt Hoàng                                                          
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