
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4377/TB-SYT          Bình Thuận, ngày 17 tháng  10   năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

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

nhằm tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tỉnh liên quan  

đến hoạt động quản lý nhà nước về y tế năm 2022 
 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3326/UBND-KT 

ngày 04/10/2022 về việc tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh 

nghiệp, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh 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 y tế. 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận thông báo như sau: Dự kiến vào ngày 21/10/2022, 

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận sẽ làm việc với doanh nghiệp để nghe báo cáo 

những khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời xử lý, giải quyết. 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đề nghị các doanh nghiệp đăng ký, điền đầy đủ 

thông tin liên quan vào phiếu đăng ký (đính kèm) và gửi về Sở Y tế tỉnh Bình 

Thuận trước ngày 19/10/2022 theo địa chỉ: 

- Cơ quan: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. 

- Địa chỉ: 59 Lê Hồng Phong, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

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

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

- Điện thoại: (0252)3.821.933. 

Những kiến nghị nhận sau ngày này, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận sẽ xem xét, giải 

quyết sau. 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp biết, liên 

hệ./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Quản trị mạng Sở chuyển website SYT; 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Việt 

 

mailto:syt@binhthuan.gov.vn
https://syt.binhthuan.gov.vn/


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……………., ngày          tháng    năm 2022 

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC, VỚI LÃNH ĐẠO 

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN THÁNG         /2022 

 

Kính gửi: Sở Y tế 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 Y tế 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 y 

tế. 

Trân trọng./.  

 

 

 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

              (Ký và ghi rõ họ tên) 
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