UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 600/SCT-QLCN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2021

V/v tìm kiếm nhà cung cấp
tiềm năng cho Tổ hợp
Samsung Việt Nam

Kính gửi: Quý các doanh nghiệp
Sở Công Thương nhận được đề nghị hỗ trợ giới thiệu nhà cung ứng tiềm
năng của Tổ hợp Samsung Việt Nam (Samsung) về sản phẩm Plastic Gear cho
Nhà máy Samsung Hồ Chí Minh và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khác.
(Chi tiết mô tả sản phẩm tại 02 file đính kèm)
Về sản phẩm Plastic Gear, ưu tiên nhà cung ứng có máy ép nhựa công nghệ
cao với độ chính xác cao và các nhà cung ứng đã từng sản xuất Gear trước đó.
Kính đề nghị quý các doanh nghiệp vui lòng gửi thông tin (bao gồm thông
tin doanh nghiệp theo mẫu và điền các nội dung trong file Partner Visitting Result
trong các file đính kèm) về địa chỉ email Phòng quản lý công nghiệp, Sở Công
thương tỉnh Bắc Ninh: qlcn.sctbn@gmail.com và địa chỉ email:
quynh.dd@samsung.com trước trước 15:00, Thứ 3, ngày 13/7/2021.
Chi tiết xin vui lòng liên hệ theo thông tin: Ms. Đào Diệu Quỳnh, SĐT:
0869089882, Email: quynh.dd@samsung.com
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo SCT;
- Ban QLCKCN tỉnh (p/h)
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (p/h đăng bài);
- Lưu: VT, QLCN.
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