
UBND TỈNH HÀ TĨNH                     

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:         /SCT-TT 
 

V/v  tham gia Khu gian hàng Đầu 

tư phát triển CN Việt Nam tại Hội 

chợ Việt Nam Expo năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày     tháng 02 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và đầu tư; Ban quản lý Khu 

kinh tế Vũng Áng, Trung tâm hỗ trợ phát triển DN và 

XTĐT tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh;  

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 199/UBND-KT1 ngày 

12/01/2022 về việc tham mưu tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển Công 

nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Thương mại quốc tế (Việt Nam Expo) năm 2022; 

Văn bản số 19/XTTM-XTĐT ngày 05/01/2022 của Cục Xúc tiến Thương mại, 

Bộ Công Thương về việc mời tham gia Khu gian hàng đầu tư phát triển công 

nghiệp Việt nam tại Hội chợ Vietnam Expo năm 2022; Sở Công Thương Hà 

Tĩnh trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh quan tâm, đăng ký tham gia Hội chợ thương 

mại quốc tế “VIỆT NAM EXPO” năm 2022. 

- Thời gian: Từ ngày 13 đến 16 tháng 4 năm 2022. 

- Địa điểm: Tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội – ICE - Số 91 Trần Hưng 

Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Nội dung, kinh phí, các hoạt động tại Hội chợ và quyền lợi của các đơn vị tham 

gia được quy định chi tiết tại Văn bản số 19/XTTM-XTĐT ngày 05/01/2022 của 

Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương (có văn bản kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phản hồi bằng văn bản theo mẫu gửi kèm theo 

(trong đó có nội dung đăng ký tham gia hoặc không tham gia Hội chợ), gửi về Sở 

Công Thương Hà Tĩnh (địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) 

trước ngày 15 tháng 02 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Từ 
 



Mẫu Văn bản đăng ký 

TÊN ĐƠN VỊ 

........................ 

 
Số:         /CV-... 

 

V/v tham gia Khu gian hàng Đầu tư 

phát triển Công nghiệp Việt Nam 

tại Hội chợ Việt Nam Expo 2022 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày     tháng    năm 2022 

   

Kính gửi: Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

 

Công ty/đơn vị…. nhận được Văn bản số... /SCT-TT ngày 08/02/2022 của 

Sở Công Thương Hà Tĩnh về việc đăng ký tham gia Khu gian hàng đầu tư phát 

triển công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Thương mại quốc tế (Việt Nam Expo) 

năm 2022 tại Thành phố Hà Nội;  

Sau khi xem xét, Công ty/đơn vị... đăng ký tham gian Khu gian hàng đầu 

tư phát triển công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Thương mại quốc tế (Việt Nam 

Expo) năm 2022 (hoặc không đăng ký tham gia Hội chợ với lý do.....) 

Thông tin đơn vị: (Tên đơn vị, địa chỉ, sản phẩm đăng ký tham gia gian 

hàng, số điện thoại, email liên hệ ...v.v..) 

Kính đề nghị Sở Công Thương quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: …. 

GIÁM ĐỐC 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

..................... 
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