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Kính gửi:  Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 

7041/UBND-KT2 về việc giao Sở Công Thương chủ trì cung cấp thông tin và hỗ 

trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp 

thực phẩm Việt Nam 2020 bằng hình thức tổ chức Triển lãm trực tuyến (vitual 

exhibition). 

Triển lãm dự kiến sẽ là diễn đàn trực tuyến có quy mô lớn, quy tụ không 

giới hạn các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm Việt Nam, cho 

phép các doanh nghiệp tiếp cận và kết nối giao thương với số lượng lớn các 

doanh nghiệp mua hàng trong nước và quốc tế; đồng thời là giải pháp hiệu quả, 

khắc phục những khó khăn trong công tác xúc tiến thương mại khi dịch COVID-

19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Thông tin Triển lãm trực tuyến cụ 

thể như sau: 

Thời gian: từ ngày 09/12 đến 12/12/2020. 

Địa điểm: trên trang web chính thức của Triển lãm tại https://foodexpo.vn/ 

Ngành hàng: Rau quả; thủy sản; đồ uống; trà và cà phê; nguyên liệu thực 

phẩm, thực phẩm chế biến; thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm, đồ dùng nhà 

bếp; dịch vụ phân phối thực phẩm… 

Chi phí tham dự Triển lãm: 

- Mỗi doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được Nhà nước hỗ trợ (Miễn 

phí) chi phí xây dựng nền tảng Triển lãm trực tuyến để trưng bày sản phẩm dịch 

vụ, chi phí tuyên truyền quảng bá về Triển lãm; 

- Chi phí doanh nghiệp đóng góp tham gia Triển lãm: 2.200.000 đồng/ 

doanh nghiệp (Hai triệu hai trăm ngàn đồng). 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh trân trọng kính 

mời các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tỉnh quan tâm tham gia 

Triển lãm trực tuyến Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2020 lần này. 

Xác nhận tham gia Triển lãm xin gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại Hà Tĩnh trước ngày 20 tháng 11 năm 2020. 

https://foodexpo.vn/
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Chi tiết xin liên hệ:  

 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh  

 Địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh; 

 Tel: (0239)3.693.441; email: kcvxttmht@gmail.com 

 Liên hệ: anh Vũ Nam Long (ĐT: 0855.05.15.25)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Công Thương (để b/c); 

- Lưu: VT, XTTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tường 
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