
 

 

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: 1043/SKHĐT - KTĐN&HTDN  Nam Định, ngày  09 tháng 7 năm 2021 
V/v Giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu tham 

gia xét và tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam 

điển hình sáng tạo 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 431/UBND-VP5 ngày 

08/7/2021 về việc giới thiệu doanh nghiệp tham gia xét và tôn vinh “Doanh nghiệp 

Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021” theo nội dung Văn bản số 249/TBĐHST-

THV ngày 29/6/2021 của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm hồ sơ và Quy chế xét và tôn vinh “Doanh 

nghiệp điển hình sáng tạo năm 2021” để Quý cơ quan, đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, 

thành tích của doanh nghiệp thuộc đơn vị quản lý, nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất và 

giới thiệu các doanh nghiệp ưu tú điển hình tham gia. Danh sách và hồ sơ doanh 

nghiệp được Quý cơ quan giới thiệu gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

30/9/2021 để tổng hợp. 

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

Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt: Tầng 3, Tòa nhà Garden, số 8 

Hoàng Minh Giám, phường 9, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 

02836360995 - 0939393657 - 0909242027 (Bà Nguyễn Thị Lành). Email: 

hanhchinh@thv.com.vn. 

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: 
 - UBND tỉnh (để báo cáo); 

 - Như trên; 

 - Website Sở KH&ĐT; 

 - Lưu: VT, KTĐN&HTDN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 
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