
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

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

Số: 1494 /SKHĐT-ĐKKD 
 
V/v tham  dự Chương trình 
“Hướng dẫn triển khai và thực hiện 
các quy định về nhãn hàng hóa và 
giải quyết các vướng mắc trong 
quá trình thực hiện”. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lạng Sơn, ngày  16  tháng  11  năm 2018 

Kính gửi: 
 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ; 
- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;  
- Hội doanh nhân trẻ;  
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

 

 Thực hiện Công văn số 4524 /VP-KTTH ngày 13/11/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan thông tin về Chương trình về nhãn hiệu hàng hóa theo Công 
văn số 2405/PTM-PTDN ngày 22/10/2018 của Phòng Công nghiệp và Thương 
mại Việt Nam.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh chương trình “Hướng dẫn triển khai và thực hiện 
các quy định về nhãn hàng hóa và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực 
hiện”, đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền, giới thiệu nội dung chương 
trình đến các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham dự chương trình. 

Phiếu đăng ký tham dự Chương trình doanh nghiệp, hợp tác xã gửi trực 
tiếp về Viện phát triển doanh nghiệp – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam. Địa chỉ:  Số 09, Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.  

(Gửi kèm Công văn số 2405/PTM-PTDN ngày 22/10/2018 của Phòng 
Công nghiệp và Thương mại Việt Nam) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, đề nghị các đơn vị quan tâm phối 
hợp./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở;  
- VP sở (đưa lênTrang Thông tin của Sở 
KHĐT); 
- Lưu: VT, ĐKKD. 

 
Đã ký 

 
 

Phùng Thị Thanh Nga 
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