
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

Số:           /UBND-TCKH 

V/v triển khai Thông báo số 777/UBND 

-TCT ngày 01/10/2021 của Tổ công tác 

hỗ trợ về tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị 

của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid - 19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Côn Đảo, ngày        tháng      năm  2021 

            Kính gửi:   

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;  

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện. 
    

 

 

Ngày 01/10/2021, Tổ công tác hỗ trợ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 

Thông báo số 777/UBND-TCT về Thông báo Cổng thông tin điện tử tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. 

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của 

doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi Covid -19. 

2. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện phản ảnh, kiến nghị của 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo thông báo Cổng thông tin điện 

tử https://pakndn.baria-vungtau.gov.vn. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải Thông báo số 777/UBND-

TCT ngày 01/10/2021 của Tổ công tác hỗ trợ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về 

Cổng thông tin điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid -19 trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Thông báo số 777/UBND-TCT ngày 01/10/2021 của Tổ công tác 

hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT(TCKH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

https://pakndn.baria-vungtau.gov.vn/


ông Vinh 
PHO CHU TICH UBND TINH 

UBND TINT-I BA RIA - VUNG TAU CONG  HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TO CONG TAC HO TRq Dôc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: '7 /UBND-TCT Ba RIa  -  Vüng Tàu, ngày fl tháng40 nàin 2021 

THÔNG BAO 

Cong thông tin din tir tip nhn phãn ánh, kiên ngh cüa doanh nghip bi 
ãnh hithng bOi dlch  Covid 19 

D dng hành c1ng doanh nghip, nba du tu trên dja bàn tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu thüc day san xuât kinh doanh trong dai  djch Covid 19, Uy ban nhân 
dan tinh Ba Ria - VUng Tàu dã thành 1p To cong tác ho trçi tháo g khô khän 
cho doanh nghip bj ánh hu&ng bi djch Covid-1 9 ti Quyêt djnh so 2786/QD-
UBND ngày 15/9/2021; 

To cong tác xin thông báo Cng thông tin din t1r https://pakndn.baria-
vungtau.gov.vn  dé tiêp nhn và xir 1 các phán ánh, kiên nghj cüa doanh nghip 
bj ành hrnmg b0i djch Covid 19. 

T cOng tác h trç tháo g khó khàn cho doanh nghip xin trân tr9ng 
thông báo và mong nhân dirGe kiên phán ánh cüa Qu doanh nghip, nhà dâu 
tu trên dia bàn tinh./. 

No'i n/ian: 
- Các thành viên TTCH PCD Covid-19 tinh; 
- Các sO, ban, nganh; 
- BCD PCD các huyn, TX, TP; 
- BCD PCD các xa, phuOng, thj trân; 
- Báo BRVT, Dâi PTTH tinh; 
- CYP UBND tinh; 
- Cong thông tin din tO tinh; 
- VCCI Vung Thu, các HI-I doanh nghip; 
- Các DN, Nba dâu Pr; 
- Liru: 
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