
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SCT-QLCN 

V/v thu thập thông tin năng lực 

sản xuất của một số sản phẩm 

công nghiệp 

Trà Vinh, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

 

Kính gửi: ………………………………………... 
 

 

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-BCT ngày 05/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống 

kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp. 

Nhằm đánh giá khả năng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đồng thời phục vụ công tác quản lý, 

hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất kinh 

doanh của một số sản phẩm công nghiệp. Sở Công Thương đề nghị Quý doanh 

nghiệp cung cấp thông tin Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp 

(đính kèm phiếu thu thập thông tin). 

Phiếu thu thập thông tin Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công 

nghiệp đề nghị Quý doanh nghiệp gửi về Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở 

Công Thương tỉnh Trà Vinh, Số 02 Lỹ Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh 

(điện thoại 02943761047) chậm nhất đến ngày 06/8/2020 để Sở Công Thương 

tổng hợp báo cái về Bộ Công Thương đúng thời gian quy định. 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý doanh nghiệp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở (biết); 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Võ Minh Cầm 

 

 
Ghi chú: Trong quá trình điều tra phiếu thu thập thông tin, những vấn đề gì Quý doanh 

nghiệp chứ rõ, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương qua điện thoại: 

Di động: 0977340647 hoặc 02943761047 gặp Dương Thị Kim Xuyến. 
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