
 
 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
  

Số:   /SCT-QLTM&HTQT 
    V/v thông báo danh sách cảnh báo 

các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra 

áp dụng biện pháp phòng vệ thương 

mại, gian lân xuất xứ và chuyển tải 

bất hợp pháp 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Vĩnh Phúc, ngày       tháng 8  năm 2021 

Kính gửi:  

 - Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; 

- UBND các huyện, thành phố. 
  

 Ngày 20/8/2021, Sở Công thương nhận được Văn bản số 4818/BCT-

PVTM ngày 10/8/2021 của Bộ Công Thương về việc thông báo danh sách cảnh 

báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, 

gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp (có Văn bản kèm theo). 

 Để hỗ trợ các doanh nghiệp hạn chế những rủi ro từ việc hàng hóa xuất 

khẩu bị nước ngoài điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Sở Công 

thương đề nghị Quý cơ quan phối hợp đăng tải Danh sách cảnh báo lên Cổng 

thông tin điện tử của cơ quan và Thông báo rộng rãi bằng nhiều hình thức đến 

các các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu các sản phẩm có nguy cơ 

bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển 

tải bất hợp pháp  biết, chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 
 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng TTGTĐT Sở (Đ/c Thúy),  

- Trung tâm PT Công thương (đăng tải); 

- Lưu: VT, QLTM& HTQT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Ngọc Phi 
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