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Số:         /UBND - KT 
V/v hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp 

sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản 

lý của Bộ Công Thương. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày      tháng     năm 2021 

                                                       

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố; 

 - UBND các xã, phường. 
 

Căn cứ văn bản số 1746/SCT-QLTM&HTQT ngày 27/10/2021 của Sở 

Công thương Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất 

thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương. 

Theo Văn bản số 6666/BCT-AP ngày 25/10/2021 của Bộ Công Thương về 

việc hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Công Thương, trong đó có nêu một số doanh nghiệp không truy 

cập được theo đường Link cung cấp tại Văn bản số 6590/BCT-AP ngày 

18/10/2021 của Bộ Công thương (Có văn bản kèm theo).  

Ngày 25/10/2021 Sở Công thương đã có hướng dẫn Văn bản số 1730/SCT-

QLTM&HTQT V/v hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm  

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương (Có văn bản kèm theo).  

Để triển khai kịp thời nội dung các văn bản trên tới các doanh nghiệp trên 

địa bàn thành phố Vĩnh Yên, UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trung tâm Văn hóa Thông tin & thể thao thành phố kịp thời đưa tin 

trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của thành phố.  

2. Giao UBND các xã, phường thông báo ngay nội dung các văn bản trên 

đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để các doanh nghiệp biết, thực hiện. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện ngay./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/hiện); 

- CT, các PTC (b/c); 

- CPVP;  

- Hội DN thành phố (p/h); 

- Lưu: VT, KT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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