UBND TỈNH SƠN LA
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 984 /SCT-QLCN

Sơn La, ngày 16 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề nghị cung cấp thông tin
chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữa Chủ
tịch UBND tỉnh với Doanh nghiệp,
HTX lần 1 năm 2022

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã lĩnh vực sản xuất công nghiệp
Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-SCT ngày 08/06/2022 của UBND tỉnh
Sơn La về việc tổ chức đối thoại Doanh nghiệp, Hợp tác xã (lần 1 năm 2022).
Để Hội nghị diễn ra đảm bảo thiết thực, hiệu quả và giải quyết được các
vấn đề khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp, Hợp tác xã. Sở Công
Thương đề nghị các Doanh nghiệp, HTX lĩnh vực sản xuất công nghiệp phối
hợp và cung cấp một số thông tin sau:
1. Nêu những khó khăn, vướng mắc đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến
hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp, Hợp tác xã (về nguồn nhân lực; về
khoa học công nghệ; về cơ chế, chính sách; về thủ tục hành chính....).
2. Đề xuất, kiến nghị của Doanh nghiệp, Hợp tác xã để giải quyết
những khó khăn vướng mắc trong thời gian tới.
Sở Công Thương đề nghị các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, thuộc lĩnh vực
sản xuất công nghiệp quan tâm phối hợp và gửi các nội dung trên về Sở Công
Thương trước ngày 18/6/2022 để kịp tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh Sơn La
theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCN(Hương).

Kèm theo:
Kế hoạch số 161/KH-UBND

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Phong
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI
Kính gửi: Sở Công Thương
Họ và tên:……………………………………………………………….
Nơi thường trú:………………………………………………………….
Điện thoại liên hệ:……………………………………………….............
Doanh nghiệp/HTX…………………………………………………….
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh:…………………………………………
có nhận được Thông báo của Sở Công Thương về việc phối hợp cung cấp
thông tin để phục vụ Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch tỉnh với Doanh
nghiệp, Hợp tác xã lần 1 năm 2022 theo nội dung Kế hoạch số 161/KH-SCT
ngày 08/06/2022 của UBND tỉnh Sơn La. Doanh nghiệp/ Hợp tác xã kính gửi
Sở Công Thương một số thông tin sau:
1. Những khó khăn, vướng mắc đã và đang ảnh hưởng trực tiếp
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp, Hợp tác xã
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2. Đề xuất, kiến nghị để giải quyết những khó khăn vướng mắc
trong thời gian tới
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.............................................................................................................................
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.....................................................................................................................
Sơn La, ngày tháng 6 năm 2022
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
HỢP TÁC XÃ
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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN
1. Công ty CPKS Tây Bắc
2. CT TNHH Mỏ NiKen Bản Phúc
3. Công Ty CPĐT KS KTB
4. Công Ty CP Giầy Ngọc Hà
5. Công Ty CP May Phù Yên
6. Nhà máy tinh bột sắn Sơn La
7. Nhà máy tinh bột sắn BHL
8. Chi nhánh CN hoá chất mỏ Sơn La
9. HTX tổ hợp sản xuất khai thác đá Đức Hiền
10. HTX Tà Vàng

