ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2965 /UBND-KT

Sơn La, ngày 04 tháng 08 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Công văn số 2167-CV/TU
ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Thường
trực Tỉnh ủy

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Cục Thuế tỉnh Sơn La;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị.
Thực hiện Công văn số 2167-CV/TU ngày 03 tháng 8 năm 2022 của
Thường trực Tỉnh ủy về việc xem xét nội dung kiến nghị của Công ty TNHH
Xây dựng và Thương mại Quang Dương Tây Bắc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp
và phát triển đô thị rà soát và xem xét nội dung kiến nghị của Công ty TNHH
Xây dựng và Thương mại Quang Dương Tây Bắc; cung cấp các hồ sơ có liên
quan gửi Sở tài chính, Cục Thuế tỉnh Sơn La để họp thống nhất xem xét nội dung
kiến nghị nêu trên.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư xây
dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị; Cục Thuế tỉnh
Sơn La và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Dương Tây Bắc họp
thống nhất các nội dung kiến nghị của Công ty tại Công văn số 06/2022/CVQDTB ngày 22 tháng 7 năm 2022. Tham mưu Ban Cán sự Báo cáo Thường
trực Tỉnh ủy kết quả giải quyết trước ngày 15 tháng 8 năm 2022.
3. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan
tham mưu theo đúng lĩnh vực để đôn đốc, tổng hợp tham mưu Ban Cán sự Đảng
UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo yêu cầu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KGVX, TH, KT(Q). 5 bản.
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