
            

 Kính gửi:  

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh; 

  - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trà Vinh; 

  - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh; 

  - Cục Thống Kê tỉnh Trà Vinh. 

 

Thực hiện Công văn số 1730/UBND-KT ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Công văn số 5374/BTC-TCDN ngày 

05/5/2020 của Bộ Tài chính. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài 

chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban 

Quản lý Khu kinh tế, Cục Thống kê cung cấp một số thông tin liên quan đến các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo nội dung Công văn số 

5374/BTC-TCDN ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính (đính kèm). 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế: Cung cấp thông tin về 

quốc gia, vùng lãnh thổ của nhà đầu tư trong từng doanh nghiệp. Trường hợp 

doanh nghiệp FDI được thành lập tại Việt Nam do các nhà đầu tư nước ngoài đến 

từ nhiều hơn một quốc gia, vùng lãnh thổ, đề nghị ghi chú chi tiết tỷ lệ tham gia 

của các nhà đầu tư từ mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào doanh nghiệp FDI. 

- Cục Thống kê: Cung cấp thông tin về tổng kim  ngạch xuất khẩu, kim ngạch 

nhập khẩu năm 2019 (không bao gồm dầu thô) tính đến ngày 31/12/2019 của từng 

doanh nghiệp. 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Cung cấp thông tin về tổng số lao 

động bình quân làm việc tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh tính đến 

31/12/2019 của từng doanh nghiệp. 

Đề nghị Quý đơn vị cung cấp thông tin theo danh sách các doanh nghiệp FDI 

(đính kèm) và gửi về Sở Tài chính chậm nhất đến ngày 12/6/2020. 

Sở Tài chính mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCDN&THTK. 
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Lê Thanh Dũng 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:              /STC-TCDN&THTK 

V/v cung cấp thông tin các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2020 
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