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Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại  

      Toyota PGS Quảng Trị 
 

 

 

 

Ngày 22/3/2022 trên Cổng thông tin Phản ánh hiện trường Quảng Trị 

(tuongtac.quangtri.gov.vn), Sở Công Thương tiếp nhận ý kiến phản ánh của Bà 

Nguyễn Thị Lệ Hằng; Số điện thoại:  0913 485 202; Mã phản ánh: 4970891301 có 

nội dung sau: 

“Hiện tại tôi có đặt cọc mua 01 chiếc xe Camry của hãng Toyota Quảng Trị, hẹn 

ngày 24/3/2022 tôi lấy xe. đến ngày 15/3 và ngày 18/3 tôi đã trả hết tiền mua xe. Tuy 

nhiên hãng báo phải mua phụ kiện kèm bảo hiểm mới giao xe và thông báo giao xe 

vào ngày 28/3 hoặc cuối tháng. Trong khi đó tôi không có nhu cầu mua phụ kiện và 

bảo hiểm. Vì vậy, tôi kính đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ, giúp đỡ 

cho tôi được lấy xe đúng ngày 24/3 và không phải mua phụ kiện, bảo hiểm. Tôi xin 

trân trọng cám ơn. Thông tin liên hệ, Ngô Thị Ái Nhi, số điện thoại 0984457777". 

Về vấn đề này, Sở Công Thương đề nghị Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 

Toyota PGS Quảng Trị trực tiếp làm việc và giải quyết phản ánh của khách hàng theo 

đúng các nội dung, điều khoản hợp đồng (hoặc giấy tờ có liên quan) mà hai bên đã 

thỏa thuận ký kết./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TT Phản ánh hiện trường QT; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hưng 
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