
UBND THANH PHO HA NOT 
SO CONG THIIONG 

SMMI/SCT-QLCN 
V/v: Cung cp eáe thông tin v tinh san 
xuât khâu trang vài khang khuân cUa the 
DN trên dia bàn TP Ha Nôi. 

CONG HOA xA HQI CIIJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  — Tir do — Hinh phüc 

Ha Nói, ngày 06 tháng 4 näm 2020 

Kmnh g1ri: Cáo Doanh nghip san xut khu trang trên dja bàn TP Ha Ni. 

Ngày 3 1/3/2020 Si Cong Thwmg dà cO van bàn g1ri UBND cáo qun huyn và 
các h thng phân phi trên dja bàn Ha Ni d cung cp thông tin v the doanh nghip 
san xut khu trang vài kháng khun và khu trang vái kháng gi9t bn, kháng khu.n 
cUa Ca nuâc d cáo ben kt ni dt hang và san xut phic vii ngi1i dan phông chng 

djch COVID-19; Sc Cong Thrnmg nhn drgc phán hi cña mt s6 doanh nghip là 

nãng hrc san xut hin nay dü dáp 1mg yêu c.0 tiêu dñng trong niiàc và CO th xut 

khu nhm khai thác thi da nàng l?c  san xut tao  cong an vic lam cho cOng nhan do 

dO kin nghj UBND Thành phi, the B, ngành và các cx quan hftu quan tao  diu kin 

thun lçi cho doanh nghip lam thñ tic xut khu; B Cong Thwmg thng c.rO'ng xñc 

tin thuong mai  gillip cáo doanh nghip tim kim the Hçip dng xut khu lan. 

D có can dr báo cáo và d nghj UBND Thành ph Ha Ni báo cáo the Bt, 
ngành lien quan, Sâ Cong Thucmg d nghj eác Doanh nghip phi hcp cung cp nhanh 

mt s thông tin theo biu sau: 
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Thông tin nhanh cUa doanh nghip theo biu mu xiii gt'ri v qua dla  chi Zalo 

theo s din thoai cüa dng chi Phó Giám dc S Dam Tin Th&ng : 098971666 và 
email: longscthn@yahoo.com  truâc ngày 8/4/2020 .1. 
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