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  Hà Nội, ngày     tháng      năm 2016 

Kính gửi: ………………………………………………. 
 

Ngày 20 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết 

định số 304/QĐ-BCT về việc kiện toàn Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật 

Quản lý ngoại thương, trong đó có quy định về các biện pháp Phòng vệ thương mại 

(PVTM). Nhằm mục đích thực thi hiệu quả chức năng, nhiệm vụ về PVTM và tiếp tục 

hoàn thiện phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới, Cục 

Quản lý cạnh tranh (QLCT) - Bộ Công Thương tiến hành cuộc khảo sát mức độ hiểu 

biết của doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

- Đối tượng khảo sát: tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại    

- Thời gian tiến hành: Từ Tháng 6 - tháng 11 năm 2016 

Để thực hiện việc khảo sát, hiện nay, Cục đã soạn thảo bản câu hỏi khảo sát 

dành cho doanh nghiệp về nội dung nêu trên (bản khảo sát xin đính kèm). 

Để cuộc khảo sát đạt hiệu quả với số lượng lớn doanh nghiệp, cá nhân tham gia 

trả lời bản câu hỏi, Cục QLCT trân trọng đề nghị quý cơ quan/tổ chức phối hợp 

chuyển bản câu hỏi và tổng hợp bản trả lời của các doanh nghiệp về vấn đề pháp luật 

phòng vệ thương mại. 

Sau khi tổng hợp được bản trả lời của các doanh nghiệp, Cục QLCT đề nghị 

quý cơ quan/tổ chức gửi lại cho Cục trước ngày 31 tháng 8 năm 2016. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Cục QLCT, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: 

hungdv@moit.gov.vn, di động: 0983668857 (anh Đỗ Văn Hùng) và 

thuyngth@moit.gov.vn, di động: 0904545869 (chị Nguyễn Thị Thúy). 

 Trân trọng ./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT, Phòng 2. 
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Nguyễn Phương Nam 
 


