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Kính gửi: Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp  

trong các KCN trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 14/10/2021, Ban Kinh tế Trung ƣơng có văn bản số 912-

CV/BKTTW về việc mời doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hải Dƣơng đăng ký tham dự Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về công nghiệp 4.0-

Industry 4.0 Summit 2021. Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị lãnh đạo 

các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu các 

nội dung trong Văn bản số 912-CV/BKTTW ngày 14/10/2021 của Ban Kinh tế 

Trung ƣơng (có phô tô đính kèm Công văn) và hƣởng ứng đăng ký tham dự. 

 Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp 

trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm đăng ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Website Ban;  

- Lƣu: VT, VP (Huyền). 
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Nguyễn Văn Chuẩn 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-27T10:25:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Văn Chuẩn<nguyenvanchuan@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-27T14:57:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh<banqlkcn@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-27T14:57:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh<banqlkcn@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-27T14:57:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh<banqlkcn@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




