
PHÒNG THƯƠNG MẠI  
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 CHI NHÁNH VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 133 /PTM-CNVT 
 

 

V/v: Tham gia xét tặng bằng khen của 
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam. 

Vũng Tàu, ngày   16  tháng 09 năm 2020 

 

Kính gửi:  Đại điện Lãnh dạo Doanh nghiệp. 
      

 Nhằm động viên, khuyến khích và biểu dương các doanh nghiệp có thành tích 
tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung, được sự đồng ý của 
Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), VCCI Chi 
nhánh tại Vũng Tàu đề nghị xét tặng bằng khen của Chủ Tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam cho các doanh nghiệp có thành tích tốt trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội trên 
địa bàn tỉnh. 
 

VCCI Vũng Tàu kính đề nghị Quý doanh nghiệp có những thành tích tốt 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện cho các doanh nghiệp đang hoạt 
động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia xét tặng 
bằng khen để được biểu dương, tôn vinh nhân dịp Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt 
Nam 13/10/2020. 

Các doanh nghiệp tham gia đề nghị xét tặng bằng khen vui lòng nộp lại báo 
cáo thành tích (02 bộ, đóng thành quyển) theo mẫu báo cáo đính kèm hoặc vào 
trang web của VCCI Vũng Tàu tải mẫu báo cáo về: www.vccivungtau.com.vn) 
cùng các chứng nhận, bằng khen (bản photo, nếu có) trước ngày 5/10/2020 tại: 

Phòng Hội viên Đào Tạo – VCCI Chi nhánh Vũng Tàu;  
Số 155 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu. 
ĐT: 0254.3852710; Fax: 0254.3859651;   
Ms. Hiếu: 0908018768; Email: hieuphamvccivt@gmail.com  
 

Rất mong nhận được sự đăng ký tham gia của Quý Doanh nghiệp. 
Trân trọng kính chào!  
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