
 

 

 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: 908 /SKHĐT - KTĐN&HTDN  Nam Định, ngày 17 tháng 6 năm 2021 
V/v Giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu tham 

gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 
 

             

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành;  

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

- Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Nam Định; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 93/UBTƯ-DNT ngày 

15/6/2021 của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về việc giới thiệu doanh nghiệp tiêu 

biểu tham gia giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021. 

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là giải thưởng cao quý góp phần xây dựng uy 

tín và hình ảnh thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được xã hội và giới 

doanh nghiệp đặc biệt quan tâm ủng hộ. Để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp của tỉnh xây dựng thương hiệu uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai và giới thiệu các 

doanh nghiệp tiêu biểu tham gia chương trình bình chọn giải thưởng Sao Vàng đất 

Việt 2021. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm bản hướng dẫn tham gia giải thưởng Sao 

Vàng đất Việt 2021 để Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và hỗ trợ việc truyền thông, 

giới thiệu thông tin về chương trình tới các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý 

ngành. Danh sách doanh nghiệp được Quý cơ quan giới thiệu xin gửi 01 bản về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp. 

Mọi thắc mắc của Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xin liên hệ trực tiếp: 

Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Tầng 6, nhà 64 Bà Triệu, Hà Nội. Điện 

thoại: 02438228227/02462631961. Email: doanhnhantre@dntvn.org.vn. 

Trân trọng cám ơn./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Website Sở KH&ĐT; 

 - Lưu: VT, KTĐN&HTDN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 

mailto:doanhnhantre@dntvn.org.vn
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