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THÔNG BÁO
Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở
với Doanh nghiệp và nhân dân đợt 3/2021

Căn cứ Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/2/2019 của Ban thường vụ
tỉnh ủy về việc quy định đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân;
Công văn số 1037-CV/BDVTU ngày 16/7/2019 của Ban Dân vận tỉnh ủy về
tăng cường chỉ đạo tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân.
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 22/01/2021 của Sở Công
Thương về việc tổ chức đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Sơn La về lĩnh vực Công Thương năm 2021.
Sở Công Thương thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa
Giám đốc Sở với tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân đợt 3/2021, cụ thể như sau:
I. CHỦ TRÌ
Đồng chí: Phạm Thị Doan – Bí thư Đảng ủy,Giám đốc Sở.
II. NỘI DUNG
1. Trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị
của tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao
cho Sở Công Thương.
2. Tiếp nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, nhân
dân nhằm nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của công
chức, viên chức ngành Công Thương.
3. Tiếp thu ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân đề xuất, báo cáo
với cấp có thẩm quyền đối với những kiến nghị, phản ánh của tổ chức, doanh
nghiệp, nhân dân về lĩnh vực Công Thương không thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Công Thương.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1. Thời gian dự kiến: 14h00’ ngày 20/8/2021.
2. Địa điểm: Sở Công Thương - tầng 5, Toà nhà T2, Trung tâm hành
chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn
La, tỉnh Sơn La.
3. Thành phần tham dự
- Lãnh đạo Sở Công Thương;
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- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành;
- Đại diện UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương;
- Các tổ chức, doanh nghiệp, người dân, có kiến nghị, phản ánh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở với
Doanh nghiệp và nhân dân đạt kết quả, Sở Công Thương đề nghị:
1. Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân
1.1. Thời gian tiếp nhận, ý kiến của tổ chức,cá nhân, doanh nghiệp, từ
ngày 23/7/2021 đến ngày 16/8/2021.
1.2. Địa điểm tiếp nhận: Sở Công Thương - tầng 5, Toà nhà T2, Trung
tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, tổ 7, phường Tô Hiệu,
thành phố Sơn La.
- Hòm thư tiếp nhận: phuongtth.sct@sonla.gov.vn.
- Điện thoại: 02123.855.635; Fax 02123.852.268;
1.3. Nội dung ý kiến, kiến nghị theo mẫu phiếu đăng ký tham gia đối
thoại (có mẫu phiếu kèm theo).
1.4. Những nội dung liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, việc giải
quyết tranh chấp phát sinh giữa cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước, Sở
Công Thương không đối thoại tại Hội nghị này.
2. Chuẩn bị nội dung đối thoại
2.1. Các đồng chí Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thuộc
lĩnh vực phụ trách tham mưu nội dung thuộc lĩnh vực được giao phục vụ tổ chức
Hội nghị đối thoại.
2.2. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương
- Lập danh sách và gửi thông báo hội nghị đối thoại tới các tổ chức,
doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được giao quản lý (đồng thời gửi danh sách tổ
chức, doanh nghiệp về Văn Phòng Sở).
- Tổng hợp và trả lời các ý kiến, kiến nghị, vướng mắc của các tổ chức,
doanh nghiệp và nhân dân tại Hội nghị.
2.3. Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp
Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổng
hợp các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh; Thư ký hội nghị; báo cáo kết quả Hội nghị theo quy định.
2.4. Văn phòng Sở
- Đăng tải thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại trên trang thông tin điện tử của Sở.
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- Tiếp nhận các nội dung đăng ký của các tổ chức, cá nhân chuyển cho
các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung đối thoại.
- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị.
Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, thuộc
ngành Công Thương được biết và đăng ký tham gia Hội nghị đối thoại trực
tiếp giữa Giám đốc Sở với Doanh nghiệp và nhân dân đợt 3/2021./.
Nơi nhận:
- Ban dân vận tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các DN, HTX thuộc lĩnh vực Công Thương;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP, Bính (1b).

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Doan
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___________________
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỐI THOẠI
Kính gửi: Lãnh đạo Sở Công Thương
Họ và tên:…………………………………………………………..
Nơi thường trú:………………………………………………………
Điện thoại liên hệ:……………………………………………….....
Đăng ký tham gia Hội nghị đối thoại trực tiếp với Giám đốc Sở Công
Thương như sau:
1. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
2. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
3. Lĩnh vực xúc tiến thương mại
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
4. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
5. Lĩnh vực quản lý cạnh tranh
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………..................
6. Lĩnh vực an toàn hóa chất
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………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………..................
7. Lĩnh vực điện
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………..................
8. Lĩnh vực xây dựng
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………..................
9. Lĩnh vực khác
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………...................
………………………………………………………………..................
Sơn La, ngày

tháng 7 năm 2021

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

