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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số:  1498 /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày 02 tháng 5  năm 2018 

 
V/v chuyển công văn của Hiệp hội 
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

 

  

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

           Văn phòng UBND tỉnh nhận được Công văn số 80/CV-TWHH ngày 
29/3/2018 của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với nội dung thông 
báo tổ chức Chương trình truyền thông, quảng bá “Thương hiệu Việt Nam 
Vàng” – “Hàng Việt Chất lượng Vàng” và vinh danh “Doanh nhân, Doanh 
nghiệp tiêu biểu Thời đại Hồ Chí Minh” năm 2018 dự kiến tổ chức vào trung 
tuần tháng 5/2018, tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền 
hình Trung ương. 

Văn phòng UBND tỉnh kính chuyển Công văn số 80/CV-TWHH để Sở Kế 
hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, các cơ quan liên quan thông tin đến các đơn vị, doanh 
nghiệp, doanh nhân biết và chủ động đăng ký tham gia nếu có nhu cầu. 

Công văn số 80/CV-TWHH được gửi qua Chương trình eOffice và trên 
Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 
- Hiệp hội DNNVV Việt Nam; 
- Các Sở: CT, TC, NN&PTNT, NV; 
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 
- Liên minh HTX tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: KTTH,TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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