
 

 
Số: 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.  

Email: sct@dongnai.gov.vn   Website: sct.dongnai.gov.vn ĐT: (0251) 3823317, Fax: (0251) 3823319.  

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

          Số:             /SCT-CN          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Đồng Nai, ngày       tháng     năm        

V/v Triển khai Thông tư sửa đổi, 

bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-

BCT ngày 30/12/2015 của Bộ 

Công Thương. 

 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai. 
 

Sở Công Thương nhận được Thông tư số 19/2021/TT-BCT ngày 

23/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và 

hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc 

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (đính kèm Thông tư). 

Sở Công Thương thông tin đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố và các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

biết, đồng thời đề nghị các đơn vị triển khai đến các doanh nghiệp thuộc chức 

năng quản lý được biết và thực hiện. 

Các đơn vị và doanh nghiệp có thể truy cập vào website của Sở Công 

Thương: http://sct.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspx; chuyên mục Quản lý Công 

nghiệp để tải file “Thông tư số 19/2021/TT-BCT ngày 23/11/2021 của Bộ Công 

Thương” 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTKC&TVPTCN; 

- Chi hội DN CNHT tỉnh; 

- Lưu: VT, CN.  
 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Phương 
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