
 

 

 UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 817 /SKHĐT - KTĐN&HTDN  Nam Định, ngày 07 tháng 6 năm 2021 
V/v Chương trình đánh giá, công bố  

doanh nghiệp bền vững năm 2021 
 

             

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định; 

 - Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp Thành phố Nam Định; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam Định; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại văn bản số 338/UBND-VP5 ngày 

07/6/2021 về việc Thông báo đến các doanh nghiệp Chương trình đánh giá, công bố 

doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2021 theo nội dung Văn bản số 0754/PTM-

PTBV ngày 20/5/2021 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị thông báo và khuyến khích các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình xếp hạng theo hồ sơ gửi kèm. 

Nội dung và cách thức tham dự Chương trình được đăng tải tại trang web: 

http://www.vbcsd.vn. 

Hồ sơ hoàn thiện gửi về Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, 

VCCI – số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội trước ngày 15/8/2021 và gửi về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện 

nhiệm vụ UBND tỉnh giao./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (để báo cáo); 

 - Lưu: VT, KTĐN&HTDN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 

 

http://www.vbcsd.vn/
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