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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA 

SONLA BUSINESS ASSOCIATION – SBA 

 

Số: 161/SBA-VP 

V/v tiếp tục phản ánh khó khăn, 

vướng mắc trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh 

 

Sơn La, ngày 22 tháng 11 năm 2021 

Kính gửi:   

- Chi hội Doanh nghiệp các huyện/thành phố; 

  - Các tổ chức thành viên; 

- Quý Hội viên. 

 

 Căn cứ Kế hoạch đối thoại hàng quý của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường; công văn số 2371/SXD-VP ngày 05/11/2021 của Sở Xây dựng về 

phối hợp chuẩn bị nội dung đối thoại doanh nghiệp quý IV năm 2021.  

Ngày 08/11/2021, Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành 

công văn số 157/SBA-VP về việc đề nghị phản ánh khó khăn, vướng mắc trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh quý IV năm 2021. Đến nay, Văn phòng Hiệp hội 

đã nhận được báo cáo của một số đơn vị, doanh nghiệp. 

  Để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị đối thoại tiếp xúc doanh nghiệp quý 

IV năm 2021 với các Sở, ban, ngành của tỉnh. Văn phòng Hiệp hội trân trọng đề 

nghị các Chi hội, tổ chức thành viên và Quý Hội viên tiếp tục quan tâm báo cáo 

phản ảnh khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; kiến nghị, đề xuất với 

các ngành chức năng. 

 Mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị tổng hợp gửi về Văn phòng Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh trước 11h00 ngày 24/11/2021 đồng thời gửi bản mềm qua 

email: hhdn.sonla@gmail.com 

 Các thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh: Bà Cao Kim Dung - Tổng Thư ký Hiệp hội (ĐT: 0912.131.832) 

hoặc Chuyên viên (ĐT: 0789.066.966 - 02123.854.666)./.  

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu: VP SBA. 

TL. CHỦ TỊCH 

TỔNG THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

 

Cao Kim Dung 
 


