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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  29/TB-SKHĐT               An Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Về việc thành lập Tổ Tư vấn – Hỗ trợ doanh nghiệp  

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2019 của 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Tổ Tư vấn – Hỗ trợ doanh 

nghiệp; 

Nay Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang thông báo đến các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đang thực hiện và có mong muốn thực hiện dự án 

trên địa bàn tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhằm làm đầu mối tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc chuẩn 

bị hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư và các thủ tục có liên quan thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua đó giúp cho doanh 

nghiệp, nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí. 

          Trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp, nhà đầu tư 

có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp hoặc 

các thành viên Tổ tư vấn để nhận được sự hỗ trợ: 

          Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp: số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 0296.3.949350, email: 

tthtdn@angiang.gov.vn 

          Thành viên Tổ Tư vấn – Hỗ trợ doanh nghiệp: 

1. Ông Võ Hoàng Phi – Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Công Khai – Tổ phó (thường trực) 

3. Ông Nguyễn Hữu Nghị – Thành viên  

4. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên 

5. Bà Lê Kim Duyên – Thành viên 

6. Ông Lê Vĩnh Sang – Thành viên 

7. Ông Huỳnh Vũ Phương – Thành viên 

Điện thoại: 0919.053315 

Điện thoại: 0939.777778 

Điện thoại: 0984.526551 

Điện thoại: 0919.335321 

Điện thoại: 0918.888747 

Điện thoại: 0986.389.579 

Điện thoại: 0944.774249 

Rất mong sự phối hợp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư./. 

Nơi nhận:                                                       GIÁM ĐỐC 
- Doanh nghiệp, Nhà đầu tư;  

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Website Sở; 

- Các Sở, Ban, Ngành (để phối hợp); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp); 

 

(đã ký) 

- Lưu: VT, TTHTDN (2b).  

 Lê Văn Phước 

mailto:tthtdn@angiang.gov.vn


2 
 

 


		2019-02-20T08:10:17+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<sokhdt@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




