
UBND THANH PHO i-IA NOT 
S CONG THTIO'NG 

So: 'uj IJ /SCT-TTKC 
'V/v n'ii tham gia Chuong trInh xét ch9n 
SPCNCL thành phô HàNi näin 2021. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
1Jc  1p — Tif do — Hanh phñc 

HàNç5i, ngay22.thángO3nàm 2021 

KInh g1i: Các doanh nghip san xut cong nghip trên dja bàn Thành ph. 

Sau 03 näm thiic hin D an phát trin san phm cong nghip chU ltc (2018-
2020), UBND thành phO I-là Ni dã cOng nhn 117 san phârn cüa 77 doanh nghip 
dtt danh hiu san phâm cong nghip chü 1xc (SPCNCL) Thành phô. Day là các 
doanh nghiép Co quy rnO ion, có sirc cnh tranh cao trên thj triäng, có khã nàng hi 
nhp kinh tê quôc tê, tham gia vào chui san xuât, cung irng toàn câu. Các doanh 
nghip CO san phâm dt danh hiu SPCNCL Ha Ni dugc tharn gia và th1i huO'ng các 
chuong trinh, chfnh sách h trçl ciia Thành phO nhu: Xüc tiên dâu tu, xüc tiên thung 
rnti; h tr9' phát triên ld'ioa b9c cOng ngh; phát triên nguOn nhân 1c,... 

Vic cOng nh.n và tOn vinh các SPCNCL cüa Thành ph dã gOp ph.n tang giá 
trj thuo'ng hiu, qua do thüc day san xuât kinh doanh, tio diêu kin cho doanh nghip 
duy trl On djiih và phát triên ben vQng, nhât là trong bOi cành di dch Covit-19 dang 
din ra. DOng thai the hin sr quan tarn, ho trg to diêu kin thun lçi Va luôn dOng 
hành cüa chInh quyên Thành phô dôi vâi các doanh nghiêp Thu do trong qua trInh 
phát triCn. 

Nãrn 2021 UBND thành pM Ha Ni tip tic giao s COng ThuQng chU trI 
phOi ho'p vo'i các sO', nganh lien quanh thuc hin chuong trInh xét ch9n SPCNCL. S 
Cong Thuo'ng Ha Ni trân trpng mO'i và dê ngh các doanh nghip san xuât cOng 
nghip trên dja bàn Thành phO tIch circ huthg i1ng và dàng k tharn gia ChuGng 
trInh xét ch9n SPCNCL thành phô HàNi näm 2021. 

däng k3' than? gia xin gz'i v Ban t chz'cc chwong trinh tru'ó'c ngay 
31/7/2021 theo dia chi: Trung tarn Khuyén cong và Tu' vOn PTCN — SO' COng Thu'o'ng 
110 IV$i. 

- Dja chi: SO' 176 Quang Trung, qun Ha DOng, HO Nç5i. 

- Email spcnclsocthanoi.gov.vn  

- Website: www. congnghiepchuluc-hano i. gov. vn 

- Dién thoai: 024.33117466,' 0979771106. 
Rat mong các doanh nghip tIch cii'c huOng (mg tharn gia Chuong trInh.- 

1Vo'i nIzuiz: 
- Nhi.r trên; 
- UBNDTP (d b/c); 
- DIc 'fran Thj Phuo'ng Lan-Q.GD Sâ (dê h/c); 
- Các SO', ban, ngành TP (dê p/h); 

- UBND các huyn, thi xä (de p/h); 
- Luu: VT, TTKC 
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