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CỤC XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI 

Số:           /XTTM-HTXK 

V/v Hội nghị giao thƣơng trực tuyến xúc 

tiến thƣơng mại và hợp tác doanh nghiệp 

Việt Nam – Mexico 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 2 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Quý Sở Công Thƣơng 

Thực hiện Chƣơng trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thƣơng mại   TTM  

n m       ƣợc  ộ trƣởng  ộ Công Thƣơng ph  duyệt tại  uyết  ịnh  ố 

       - CT ngày             nhằm hỗ trợ các  ịa phƣơng  doanh nghiệp, 

hợp tác xã cung ứng các sản phẩm thực phẩm của Việt Nam t ng cƣờng tìm 

kiếm  ối tác, kết nối các cơ hội kinh doanh và xuất khẩu sang thị trƣờng Mexico, 

Cục XTTM phối hợp với Thƣơng vụ Việt Nam tại Mexico và Bộ Kinh tế 

Mexico tổ chức chƣơng trình “Hội nghị giao thƣơng trực tuyến xúc tiến 

thƣơng mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam – Mexico 2022  dự  iến vào 

ngày 23 và 24 tháng 3 n m      theo chƣơng trình  ính  èm. 

Nhân dịp này, Cục XTTM trân trọng  ề nghị quý Sở: 

- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá thông tin về Hội nghị trên các kênh thông 

tin của quý Sở;  

-  hối hợp mời doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến các sản phẩm 

thực phẩm tại  ịa phƣơng tham gia hội nghị theo thƣ mời và mẫu   ng  ý tham 

dự (đính kèm). 

Thông tin chi tiết, vui   ng liên hệ: Anh  ông Duy– Cục Xúc tiến thƣơng 

mại.  ịa chỉ:    Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  iện thoại: 028-

38297282 (máy lẻ: 123) hoặc 091.554.2387 - Email: duyvietrade@gmail.com 

hoặc duynd@vietrade.gov.vn. 

Cục XTTM trân trọng cảm ơn  ự phối hợp công tác của quý Sở./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ tr n; 

- Lƣu: VT  HT K.  
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