
 

 

 

CÔNG TY TNHH 

NHÔM VĨNH ĐÔNG 

Số: 01/2019/BPKD 

(V/v: Điều chỉnh giá cửa nhôm) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 06 năm 2019 

THÔNG BÁO 

V/v: Điều chỉnh tăng giá cửa nhôm cầu cách nhiệt Vĩnh Đông 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Lời đầu tiên, Công ty TNHH nhôm Vĩnh Đông xin gửi tới Quý khách hàng lời chào 

trân trọng và cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường 

vừa qua. 

Công ty TNHH nhôm Vĩnh Đông xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về 

việc điều chỉnh tăng giá sản phẩm cửa nhôm do biến động thị trường, cụ thể như sau: 

Theo Quyết định số 1480/QĐ-BCT của Bộ Công thương, từ ngày 05 tháng 06 năm 

2019, biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim 

hoặc không hợp kim có xuất xứ từ Trung Quốc sẽ chính thức được áp dụng, với mức thuế 

nhập khẩu bổ sung từ 2,46% đến 35,58%. 

Do giá thanh nhôm định hình nhập khẩu tăng, vì vậy, giá sản phẩm cửa nhôm cầu 

cách nhiệt của Công ty TNHH nhôm Vĩnh Đông sẽ điều chỉnh tăng 3% so với đơn giá được 

thông báo trước ngày 3/6/2019.  

Rất mong nhận được sự cảm thông và tiếp tục ủng hộ của Quý khách hàng. Nếu có 

biến động khác, Công ty chúng tôi sẽ kịp thời điều chỉnh và thông báo tới Quý khách hàng. 

Một lần nữa, Công ty TNHH nhôm Vĩnh Đông xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH ĐÔNG 

- Như Kính gửi; (Ký tên, đóng dấu) 

- Lưu: VT.  
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