
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HÒA THUẬN Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 200/TB-UBND       Hòa Thuận, ngày 08 tháng 5 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký tham dự tập huấn,  

tư vấn khảo sát, học tập kinh nghiệm về trưng bày,  

giới thiệu sản phẩm, in ấn bao bì, nhãn hiệu 

 

Căn cứ công văn số 138/CV-KT, ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Phòng 

Kinh tế thành phố Cao Lãnh về đăng ký tham dự tập huấn, tư vấn khảo sát, học 

tập kinh nghiệm về trưng bày, giới thiệu sản phẩm, in ấn bao bì, nhãn hiệu; 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận thông báo đến các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường có nhu cầu đăng ký tham dự tập 

huấn, tư vấn khảo sát, học tập kinh nghiệm về trưng bày, giới thiệu sản phẩm, in 

ấn bao bì, nhãn hiệu vui lòng liên hệ đăng ký tại Ủy ban nhân dân phường Hòa 

Thuận hoặc tải mẫu Bản đăng ký trên cổng thông tin điện tử phường tại địa chỉ 

http://phuonghoathuan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn (tại mục Thông báo) và gửi 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường. 

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 09 tháng 5 năm 2019. 

Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường 

quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận : TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;  KT. CHỦ TỊCH  
- CT UBND phường; PHÓ CHỦ TỊCH 
- MTTQ, các ngành, đoàn thể phường;  
- Truyền thanh phường;  

- BND 5 khóm;  
- Lưu: VT.  
  
 Nguyễn Văn Tha 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://phuonghoathuan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn/


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 
BẢN ĐĂNG KÝ 

V/v tham gia tập huấn, tư vấn và khảo sát, học tập 

kinh nghiệm về xây dựng và phát triển nhãn hiệu,  

bao bì sản phẩm năm 2019 

 

 
Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp. 

 
1. Tên Doanh nghiệp/HTX/Cơ sở:  ...........................................................  

2. Địa chỉ liên hệ: ..................................................  

Điện thoại:  .............................................  Fax:   ...................................................  

3. Sản phẩm của Doanh nghiệp/HTX/Cơ sở:  ...........................................  

4. Đăng ký: 

- Tham gia tập huấn, tư vấn về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì 

sản phẩm 

- Tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm về xây dựng và phát triển nhãn 

hiệu, bao bì sản phẩm 

Doanh nghiệp/HTX/Cơ sở ........ cam kết sẽ tham gia đầy đủ các nội 

dung đã đăng ký. 

 
…………, ngày ..... tháng ..... năm 2019 

DOANH NGHIỆP/HTX/ CƠ SỞ SẢN XUẤT 
                                      (ký tên và ghi rõ họ tên) 
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