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THÔNG BÁO 
Lịch tiếp nhà đầu tư, doanh nghiệp,  

các cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của các sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Quyết định số 309/QĐ-SXD ngày 

01 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc thành lập Tổ đầu mối 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trong phạm vi ngành Xây dựng, hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết; Sở Xây dựng Thông báo lịch tiếp nhà đầu tư, doanh nghiệp, các cơ 

sở sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau: 

1. Giám đốc Sở Xây dựng tiếp nhà đầu tư, doanh nghiệp, các cơ sở sản 

xuất kinh doanh định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày lễ, 

tết, ngày nghỉ hàng tuần thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề. Trường 

hợp Giám đốc Sở Xây dựng có công tác đột xuất không tiếp được thì ủy quyền 

cho một Phó Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện việc tiếp nhà đầu tư, doanh 

nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành 

của Sở Xây dựng. 

2. Điện thoại liên hệ:  

- Ông Cao Sơn Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng, điện thoại 0971.793.779; 

- Ông Trần Đức Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, điện thoại 

0913.764.278. 

3. Địa chỉ tiếp: Sở Xây dựng, số 03, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Sở Xây dựng thông báo đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất 

kinh doanh được biết./. 

Nơi nhận:                           
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng; 

- Đăng trên trang thông tin điện tử; 

- Lưu VT  (H3).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Cao Sơn Dũng 
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