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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:         /BQLKKT-ĐTDN 

V/v đăng ký tham gia Giải thưởng 

Chất lượng Quốc gia năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

         Trà Vinh, ngày      tháng 3 năm 2022 

   

 

  Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN Long Đức và KKT Định An . 

 

 Ngày 21/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 279/TB-

SKHCN về đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022. 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp 

Quốc gia do Thủ tướng chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích 
xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chí của Giải 

thưởng Chất lượng Quốc gia và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong thời gian ít 
nhất 36  tháng tính đến thời điểm đăng ký Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.   

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi Thông báo nêu trên đến các doanh nghiệp có 
thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chí 

của Giải thưởng để đăng ký tham gia. Đề nghị các doanh nghiệp đăng nhập vào 
Website: www.teza.travinh.gov.vn để xem và tải Thông báo số 279/TB-SKHCN, 

ngày 21/3/2022 và mẫu Đơn đăng ký tham dự. 

Nếu doanh nghiệp có đăng ký tham gia Giải thưởng đồng gửi về Ban Quản 
lý Khu kinh tế để tiện theo dõi trong quá trình thực hiện. 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các doanh nghiệp biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Ban Biên tập Website BQLKKT; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

. 
Lưu Văn Nhạnh 
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