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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN MÔI TRƯỜNG XANH THẾ GIỚI 

  Số:  12 /2022/CV-MTXTG  

V/v: Niêm yết giá bán sản phẩm chất xúc tác 

thanh gốm“Plaumai Eco” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

Hà nội, ngày 6 tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: Quý công ty (Các sàn giao dịch thương mại điện tử) 

Căn cứ Thông báo số 3220/TB-BKHCN ngày 14/10/2019 của Bộ khoa học và 

Công nghệ về việc đăng ký chấp thuận đăng ký sản phẩm mới. 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 380161 của Cục sở hữu trí tuệ cấp 

theo Quyết định số 14426/QĐ-SHTT ngày 26/02/2021 cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư 

phát triển Môi trường xanh thế giới. 

Căn cứ đơn giá sản phẩm đã công bố giá bán sản phẩm chất xúc tác thanh gốm 

“Plaumai Eco”. 

Căn cứ vào hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển môi trường xanh 

thế giới. 

Căn cứ vào thông tin trên hệ thống thương mại điện tử của Qúy công ty đã niêm 

yết giá bán sản phẩm chất xúc tác thanh gốm “Plaumai Eco” chưa đúng quy định đã 

thông báo. 

Căn cứ các nội dung trên, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Môi trường xanh 

thế giới Kính đề nghị Quý công ty niêm yết giá bán trên các phương tiện truyền thông 

và trên các nền tảng mạng xã hội của Quý công ty theo đúng thông báo giá bán sản phẩm 

chất xúc tác thanh gốm “Plaumai Eco”  

Giá bán: “395.000 đồng/1 thanh gốm Plaumai Eco”. 

Bằng công văn này Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Môi trường xanh thế giới 

Kính đề nghị Quý công ty hợp tác niêm yết đúng giá bán của sản phẩm tránh làm ảnh 

hưởng xấu đến uy tín của công ty gây hậu quả thiệt hại cho công ty và khách hàng mua 

sản phẩm. 

Xin trân trọng cảm ơn!  

(Gửi kèm theo các bản sao giấy tờ liên quan). 

 

Nơi nhận: 

     - Như trên; 

     - Plaumai Hàn Quốc (báo cáo) 

     - Thông báo Website Plaumai.vn 

     -  Lưu VT. 

 

                          TỔNG GIÁM ĐỐC  

 










