
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số: 
V/v tổ chức tuyên truyền thông tin về 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ 

doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông 

Đắk Nông, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 1199/VPUBND-IPEC ngày 6/10/2022 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc hỗ trợ tuyên truyền, Sở Y tế 

yêu cầu các đơn vị thực hiện và đăng tải lên Trang Thông tin điện tử (nếu có) 

một số nội dung sau: 

1. Thông qua các hình thức phù hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến 

công chức, viên chức và người lao động của đơn vị các thông tin như sau: 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nay được tổ 

chức lại và đổi tên thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực 

thuộc Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp là đơn vị đầu mối tiếp 

nhận thông tin kiến nghị, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh 

nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên cứu 

đầu tư vào tỉnh Đắk Nông; 

- Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị: 

+ Thông tin liên hệ: ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Số điện thoại: 0914 175 816 

+ Tiếp nhận, trao đổi thông tin trực tuyến thông qua trang mạng xã hội Zalo và 

số điện thoại: 0822 26 4848 

+ Thư điện tử (email): ipcdaknong@gmail.com; 

+ Website: ipcdaknong.com.vn hoặc gửi thư theo địa chỉ: Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, tầng trệt – Văn phòng UBND tỉnh, đường 23/3 

phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đăng tải các nội dung, thông tin tại 

mục 1 của công văn này lên Trang thông tin điện tử của Ngành. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Lưu: VT, VP (Lập). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Huynh 
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