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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng 

 

Nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển theo 

hướng cân bằng, ổn định và bền vững. Bộ Công Thương đang triển khai đề tài khoa 

học “Nghiên cứu xu hướng và đề xuất giải pháp phát triển bền vững thương mại Việt 

Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới”. 

Để thu thập thông tin, dữ liệu và nắm bắt tình hình thực tế quan hệ thương 

mại song phương Việt Nam - Trung Quốc phục vụ cho việc triển khai đề tài khoa 

học, Sở Công Thương đề nghị Quý doanh nghiệp cung cấp thông tin theo yêu cầu 

tại Phiếu điều tra thông tin. Doanh nghiệp có thể quét mã QR (QR code) dưới đây 

để đăng nhập đường dẫn Phiếu điều tra thông tin. 

 
Thông tin của doanh nghiệp cung cấp chỉ sử dụng làm dữ liệu thống kê phục 

vụ nghiên cứu phát triển bền vững thương mại Việt Nam - Trung Quốc, không sử 

dụng vào bất cứ mục đích nào khác. Đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin trước 

ngày 30/6/2021. Thông tin chi tiết xin liên hệ:  

- Bộ Công Thương: Ông Nguyễn Thiện Quân - Chuyên viên Vụ thị trường 

Châu Á - Châu Phi, Bộ Công Thương. Điện thoại: 024 22205428, email: 

quannt@moit.gov.vn 

- Sở Công Thương Hải Phòng: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Người liên hệ: Hoàng Văn Quả  0903 431 296. 

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của doanh nghiệp./. 

 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- Vụ TT châu Á-châu Phi, Bộ CT; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Cổng TTĐT Sở CT (để TH); 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

K.T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Minh Sơn 
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