UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 802 /SCT-XTTM
V/v mời đăng ký tham gia Hội nghị kết nối giao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 5 năm 2022

thương giữa các nhà cung cấp các sản phẩm có
tiềm năng xuất khẩu của Khu vực miền Trung Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và
tổ chức xúc tiến thương mại

Kính gửi: Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuấ t
trên điạ bàn tin̉ h.
Sở Công Thương nhận được văn bản số 1285/XTTM-HTXK ngày 07/4/2021
của Cục Xúc tiến thương mại về việc phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giao
thương giữa các nhà cung cấp các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của Khu vực
miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến
thương mại;
Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp các sản phẩm có tiềm
năng xuất khẩu của Khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất
khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17
tháng 7 năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh trung
du và miền Trung – Tây Nguyên quảng bá các sản phẩm nông sản, đặc sản,
OCOP, thủ công mỹ nghệ, … tham gia hệ thống phân phối tại thị trường nội địa,
thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.
Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế năm
2022, Sở Công Thương sẽ tổ chức Đoàn doanh nghiệp của tỉnh tham gia hội nghị
nêu trên và tổ chức khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc sản,
OCOP, thủ công mỹ nghệ, … tỉnh Thừa Thiên Huế; trân trọng thông báo và kính
mời quý doanh nghiệp hợp tác xã , cơ sở sản xuấ t trên địa bàn tỉnh có nhu cầu
quảng bá, phát triển thị trường đăng ký tham gia (theo mẫu kèm theo) và gửi hồ sơ
đăng ký về Sở Công Thương thông qua Trung tâm Xúc tiến thương mại (Địa chỉ:
số 02 Tôn Đức Thắng, TP Huế; Điện thoại: 0234.3813808/ Fax: 0234.3837840;
Email: xttm.sct@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 15/5/2022.
(Sở Công Thương sẽ hỗ trợ gian hàng trưng bày và chi phí vận chuyển hàng
hóa, doanh nghiệp tham gia tự trang trải chi phí ăn ở và đi lại)
Nơi nhận:
- Như DS gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Hiệp hội DN tỉnh (phối hợp);
- Phòng KT/KT&HT huyện, thị xã, tp Huế;
- Phòng QLTM&XNK; TT XTTM;
- Lưu: VT.
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