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UBND THNH PHO uA NQI 
S CONG TRIXONG 

S:/I43  /SCT-QLCN 
V/v: Cung cp các thông tin v tInh san 
xuât khâu trang y tê cüa các doanh nghip 
trên ct(a bàn thành phô Ha Ni. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hanh phtIc 

Ha Nôi, ngày O- tháng 4 ndm 2020 

Kinh g'ri: Các Doanh nghip san xut khu trang y t trên da bàn TP Ha Ni. 

Ngày 31/3/2020 Sâ Cong Thuang dã có van bàn g1ri UBND các qun huyn và 

các h tMng phan ph6i trên dja bàn Ha Ni d cung cp thông tin v các doanh nghip 

san xut kMu trang y th cho các ben k& ni dt hang và san xut phc vii ngui dan 

phOng chong djch COVJD-19; So' Cong Thi.wng ithn duc phàn hi cüa môt s doanh 

nghip là nâng l?c  san xut hin nay dñ dáp 1rng yêu cu tiéu dàng trong mrâc và cO 

th xut kMu nh.m khai thác thi da nng li.rc san xut, tao  cong an vic lam cho cong 

nhân. Tir do kin nghj UBND Thành pM, các B, ngành và các c quan hüu quan tao 

diu kiên thun lçii cho doanh nghip xut khu; B Cong Thng tang cthng xüc tiên 

thu'ang mai  tim kim các Hçip dng xut kMu 1o'n cho các doanh nghip. 

D Co can cur trInh UBND Thành pM Ha Ni báo cáo các B, ngành lien quan, 

So' Cong Thi.wng d nghj các doanh nghip pMi hcip cung cp nhanh mt s thông tin 

v khu trang y t theo biu sau: 

San hrcrng san 
xuât thirc tê 
trung bInh 
(Cái/ tuân) 

San hrcrng tiêu 
thi trung bInh 
theo tun Cái/ 
tuthi) 

Cong sut san 
xuât tôi da cüa 
doanh ghip 
(Cái/ tuan) 

s hrcrng 
ton kho 
ctên nay 

Kin nghi 

(1) (2) (3) 4) (5) 
Khâu trang y 
tê thông 
thuàng 
Khâu trang y 
tê phông 
nhiêm khuân 

Thông tin nhanh cüa doanh nghip theo biu mu xin gun v qua tha chi Zalo 

theo s din thoai cüa ding chI Phó Giám dc So' Dam Tin Thng: 0989716666 và 

email: longscthn@yahoo.com  tri.ro'c ngày 10/4/2020 ./., 

Noi nhâiz: 
- Nht.r tren (lob); 
- Giám dôc Sir; 
- B Cong Thiiang; 
- IJBND Thành phô Ha Ni; 
- Các die PGE SO'; 
- Website SCT; 
- Lixu: VT, QLCN(02) 
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