
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUỲNH NHAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 67/TB-UBND Quỳnh Nhai, ngày 15 tháng 3 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã quý I năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện 

về tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2023. UBND huyện 

thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã quý I năm 2023 

trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, như sau: 

1. Chủ trì hội nghị: Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Thời gian: Dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại vào 01 buổi trong ngày 

từ 25 đến 30/3/2023 (căn cứ vào chương trình công tác của UBND huyện và tình 

hình giải quyết các kiến nghị đề xuất xuất của doanh nghiệp, HTX thời gian cụ 

thể sẽ ban hành thông báo sau). 

3. Hình thức, địa điểm tổ chức Hội nghị 

- Hình thức: Hội nghị được tổ chức trực tiếp. 

- Địa điểm: Hội trường của UBND huyện. 

4. Thành phần tham dự 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện; Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu 

- Quỳnh Nhai; Bảo hiểm Xã hội huyện; Đội Quản lý thị trường số 05; Ngân hàng 

Nông nghiệp và PTNT huyện; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; UBND các 

xã (nếu có kiến nghị liên quan). 

- Đại diện Chi Hội doanh nghiệp huyện; Liên hiệp hợp tác xã Thủy sản cá 

sông Đà Sơn La. 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn và doanh nghiệp, hợp tác 

xã đang thực hiện sản xuất, kinh doanh, đầu tư trên huyện Quỳnh Nhai. 

Phóng viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện. 

5. Đề nghị: 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã tổng hợp các nội dung kiến nghị, khó khăn, 

vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết gửi về UBND huyện để giải quyết theo thẩm 

quvền và trả lời tại Hội nghị đối thoại, như sau: 

- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 20/3/2023. 

- Địa chỉ tiếp nhận: 

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. 

+ Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tầng 3 trụ sở làm việc 



của HĐND và UBND huyện. 

+ Gửi qua hòm thư điện tử: kehoachquynhnhai@gmail.com. 

+ Thông qua số điện thoại: 0212.3833.132  

- Nội dung ý kiến, kiến nghị, đề xuất theo mẫu phiếu đăng ký tham gia đối 

thoại (có mẫu phiếu kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai trân trọng thông báo tới các doanh 

nghiệp, hợp tác xã biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã; 

- Các DN, HTX trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, TCKH(Hằng), 30b. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cầm Văn Huy 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐẢNG KÝ THAM GIA ĐỐI THOẠI 

Họ và tên: ...................................................................................................... 

Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã: .............................................................. 

Nơi thường trú: ............................................................................................. 

Điện thoại liên hệ: ......................................................................................... 

Đăng ký tham gia Hội nghị đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện như sau: 

1.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

4.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

5.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

, ngày     tháng    năm 2023 

Người đăng ký 

(Ký ghi rõ họ tên) 
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