
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       

Số:            /STTTT-VP 

V/v sử dụng Cổng thông tin doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh Trà Vinh  

Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh; 

- Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Hoạt động số 29 (nay là Hoạt động số 22) trong Kế hoạch năm 

thứ 4 (2019) của Dự án SME về Thu thập, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu liên 

quan đến quản lý và phát triển doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực (Hoạt 

động bao gồm hỗ trợ xây dựng phần mềm và website), Sở Thông tin và Truyền 

thông thiết lập, vận hành Cổng thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác 

xã tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Cổng thông tin doanh nghiệp) tại địa chỉ: 

http://doanhnghiep.travinh.gov.vn/. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông xin thông 

báo địa chỉ Cổng thông tin doanh nghiệp đến cơ quan, doanh nghiệp biết; việc 

quản lý, sử dụng  thực hiện theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành 

Cổng thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh Trà Vinh. 

Quá trình quản lý, sử dụng có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có yêu 

cầu cần chỉnh sửa, bổ sung chức năng Cổng thông tin doanh nghiệp vui lòng 

phản ảnh về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh (qua Phòng Kỹ thuật – 

Hệ thống – Ứng dụng, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, điện 

thoại: 0294 3850605) để phối hợp xử lý hoặc tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ Sở; 

- Văn phòng; 

- BBT Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 
 

http://doanhnghiep.travinh.gov.vn/
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