
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
___________________ 

 

Số:           /SCT-QLCN 

V/v lấy ý kiến góp ý đề án  

điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành  

Da Giầy Việt Nam 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Tây Ninh, ngày          tháng  5 năm 2017 

 

Kính gửi:  

 - Sở Kế hoạch & Đầu tư; 

 - Sở Tài nguyên & Môi trường; 

 - Ban Quản lý Khu kinh tế. 

 

Thực hiện Công văn số 2171/VP-KTTC ngày 22/5/2017 của Văn phòng 

UBND tỉnh, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Công 

Thương phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh góp ý Đề án 

điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Da Giầy Việt Nam (Công văn kèm theo),  

Để có cơ sở tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương theo 

quy định, Sở Công Thương kính đề nghị các đơn vị có ý kiến góp ý dự thảo Đề án 

điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Da Giầy Việt Nam. 

Các đơn vị vui lòng tải file dự thảo đề án tại mục Thông báo trên website Sở 

Công Thương (socongthuong.tayninh.gov.vn). Văn bản gửi về Sở Công Thương 

trước ngày 26/5/2017; địa chỉ số 304 CMT8, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây 

Ninh; địa chỉ email: rubysct.thuong@gmail.com. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT,QLCN.Thường 02b. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh đã sản xuất ra sản phẩm Sorbitol với 

những nội dung sau: 

Tên sản phẩm: Sorbitol (D-Glucitol); 

Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật:  

- Phụ gia thực phẩm -  Mã 420ii Sorbitol dạng si rô 70%. 

- Đặc tính: Chất lỏng, không màu, không mùi, vị ngọt. Tan trong nước, 

glyxerol và propan 1,2 – diol. 

- Quy cách: Phuy 200 lít, tank 1.000 lít, flexibag 20.000 lít 

Tiêu chuẩn chất lượng: Theo TCVN 6466-2008. 

Năng lực sản xuất 30.000 tấn/năm; khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước 

100%. 

Tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước 66,19%. 

Giá bán sản phẩm: 11 triệu đồng/tấn sản phẩm (chưa VAT). 
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