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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1023 /SCT-QLCN 
V/v cung cấp thông tin về nhu 

cầu hỗ trợ của doanh nghiệp  

Trà Vinh, ngày 09 tháng 7 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

 

Để tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp hỗ trợ, tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; hỗ trợ 

doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ, để quảng bá rộng rãi trên trang thông tin 

điện tư của Sở Công Thương và Sàn Giao dịch giúp doanh nghiệp được tiếp cận 

các dịch vụ yêu cầu. Bên cạnh đó, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thành các hồ sơ 

thủ tục thuộc lĩnh vực ngành công thương đi vào hoạt động; ứng dụng công nghệ 

mới, tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm,….nhằm đẩy mạnh xây dựng 

một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, 

tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Sở Công Thương trân trọng thông tin đến Quý doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh biết, khi có nhu cầu cần hỗ trợ điền thông tin theo phiếu (đính kèm). Các 

nội dung đề xuất của doanh nghiệp nếu thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Công 

Thương sẽ giải quyết trực tiếp cho doanh nghiệp. Trường hợp các nội dung đề 

xuất không thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Công Thương thì phối hợp với các 

Sở, ngành và các đơn vị liên quan để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.  

Nội dung đề xuất của doanh nghiệp vui lòng gửi đến Sở Công Thương theo 

địa chỉ mail: phongdiensct@gmail.com hoặc địa chỉ: Số 02, Lý Tự Trọng, 

Phường 1, thành phố Trà Vinh - Điện thoại: 02943.761047. 

Sở Công Thương trân trọng thông tin đến các Cơ sở, Doanh nghiệp, Hợp 

tác xã trên địa bàn Trà Vinh biết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- Các PGĐ Sở (biết); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tám 
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PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN  

 

                                    Kính gửi: Sở Công Thương Trà Vinh 

 

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP: 

1. Tên doanh nghiệp: --------------------------------------------------------------------------------  

2. Ngành nghề kinh doanh: -------------------------------------------------------------------------  

3. Địa chỉ: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Điện thoại: -----------------------------------------------------------------------------------------  

II. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP HIỆN HAY 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. NỘI DUNG CẦN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHO DOANH 

NGHIỆP 

3.1. Nhu cầu về xúc tiến thương mại, kết nối thị trường: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.2. Nhu cầu về hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.3. Nhu cầu hỗ trợ đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho doanh nghiệp (đề nghị ghi 

nội dung đào tạo cụ thể): 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.4. Nhu cầu hỗ trợ xây dựng phương án, dự án sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp: 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.5. Nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, bao bì, mã vạch, mã QR,….: 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.6. Nhu cầu hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp (đề nghị nêu chi tiết cụ thể 

cần tư vấn) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.7. Nhu cầu hỗ trợ tư vấn thủ tục đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.8. Ý kiến khác 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

         Chủ doanh nghiệp  

                      (Ký, đóng dấu) 
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