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Kính gửi: Quý Sở Công Thƣơng 

Thực hiện Chƣơng tr nh C p quốc gia v    c tiến thƣơng m i   TT   

n m       ƣ c  ộ trƣởng  ộ Công Thƣơng ph   uyệt t i  uyết  ịnh số 

       - CT ng y             nh m hỗ tr  các  ịa phƣơng   oanh nghiệp  

h p tác xã cung ứng các sản phẩm thủy sản của Việt Nam t ng cƣờng t m kiếm 

 ối tác  kết nối các cơ hội kinh  oanh v  xu t khẩu sang thị trƣờng các nƣớc 

th nh vi n Hiệp  ịnh  ối tác  inh tế to n  iện khu vực   C     Cục  TT  

phối h p với các Thƣơng vụ -   i sứ quán Việt Nam t i các nƣớc th nh vi n 

RCEP tổ chức Hội nghị giao thƣơng trực tuyến thủy sản Việt Nam với các thị 

trƣờng  C    ự kiến vào ngày 30 và 31 tháng 5 n m      theo chƣơng tr nh 

 ính kèm. 

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

- Hỗ tr  tuyên truy n, quảng bá thông tin v  hội nghị trên các kênh thông 

tin của quý Sở;  

-  hối h p mời doanh nghiệp, h p tác xã sản xu t, chế biến các sản phẩm 

thủy sản t i  ịa phƣơng tham gia Hội nghị theo thƣ mời và mẫu   ng ký tham 

dự (đính kèm). 

Thông tin chi tiết, vui   ng liên hệ: Chị  hƣơng Trang – Cục Xúc tiến 

thƣơng m i.  ịa chỉ: Tầng 7     Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 iện tho i: 024-39364792 (máy lẻ: 111/117) hoặc 093.676.0000 - Email: 

trangnpvietrade@gmail.com hoặc ketnoigiaothuong@gmail.com. 

Cục XTTM trân trọng cảm ơn sự phối h p công tác của quý Sở./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ tr n; 

- Lƣu: VT  HT  .  
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