
  

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:        /SCT-QLTM 

V/v mời tham gia khảo sát phục vụ xây 

dựng Báo cáo logistics Việt Nam 2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 
- Các doanh nghiệp dịch vụ logistics;  

- Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại; 

- Trường đại học Hàng hải Việt Nam; Trường đại học 

Hải Phòng; Trường cao đẳng VMU; Trường cao đẳng 

Hàng Hải I; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 

Trung ương II. 

 Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có Văn 

bản số 518/XNK-TLH về việc mời tham gia khảo sát phục vụ xây dựng Báo cáo 

logistics Việt Nam 2021 với chủ đề “Phát triển nhân lực logistics”. 

Việc khảo sát nhằm rà soát, đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình, triển 

vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính sách có liên quan .v.v. 

góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu 

tư của doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học và truyển thông trong lĩnh vực 

logistics. 

Thông tin chi tiết về việc khảo sát trực tuyến như sau: 

- Phiếu dành cho doanh nghiệp dịch vụ logistics: http://tiny.cc/dnlog 

- Phiếu dành cho doanh nghiệp sản xuất, thương mại: http://tiny.cc/dnsxtm 

- Phiếu dành cho các Trường đại học, cao đẳng: http://tiny.cc/daihoc 

-Phiếu dành cho các Trường cao đẳng, trung cấp nghề: http://tiny.cc/caodang 

Chương trình khảo sát dự kiến kết thúc vào ngày 30/8/2021. 

Sở Công Thương kính mời Quý đơn vị tham gia khảo sát tại địa chỉ nêu trên. 

Những thông tin do Quý vị cung cấp sẽ được bảo mật và không sử dụng cho mục 

đích nào khác ngoài mục đích khảo sát. Chi tiết, xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị 

Thu Trang, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, 

điện thoại: (024) 22205350; đồng chí Vũ Chí Trung, Sở Công Thương Hải Phòng, 

điện thoại: 0764806888.  

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND TP; 

- Cục XNK (Bộ CT); 

- Lưu: VT, QLTM. 

             GIÁM ĐỐC 

   

 

   

              Bùi Quang Hải 
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