
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:         /BQLKKT-ĐTDN 

V/v đề cử doanh nghiệp tham gia xét và 
vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển 

hình sáng tạo – Lần thứ 5 năm 2022” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
         Trà Vinh, ngày      tháng 9 năm 2022 

   

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

Thực hiện Công văn số 4057/UBND-KT ngày 08/9/2022 về việc đề cử doanh 
nghiệp tham gia xét và vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo – 

Lần thứ 5 năm 2022”. 

Nhằm động viên cổ vũ các doanh nghiệp đã nghiên cứu, có những sáng kiến, 
sáng chế và tích cực đầu tư, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh 

doanh tạo ra sản phẩm/dịch vụ chất lượng mang hàm lượng trí tuệ và giá trị cao, 
đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã 

hội của đất nước. Chương trình vinh danh“Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng 
tạo – Lần thứ 5 năm 2022” do Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt 

trực thuộc Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức vào tháng 
12/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Để có cơ sở đề cử doanh nghiệp tham gia chương trình, Ban Quản lý Khu 
kinh tế gửi thông tin đến các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo Quy chế xét vinh 

danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo – Lần thứ 5 năm 2022” (ban 
hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ-BHQCVD-THV ngày 29/8/2022 của Trung 

tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt) lập hồ sơ đăng ký tham gia gửi về Ban 
Quản lý Khu kinh tế đến ngày 05/10/2022 để tổng hợp. 

Các doanh nghiệp đăng nhập vào Website: www.teza.travinh.gov.vn vào 
mục Thông tin chỉ đạo điều hành để xem và tải Công văn số 339/TBĐHST-THV 
ngày 30/8/2022 và Quyết định số 388/QĐ-BHQCVD-THV ngày 29/8/2022 của 

Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt. 

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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