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                      Kính gửi:  Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh  

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1378/UBND-KT1 ngày 

25/3/2022 về việc tham mƣu tham gia Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực 

phẩm Việt Nam 2022 (Vietnam Foodexpo); từ ngày 16 đến 19 tháng 11 năm 

2022 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh. 

Triển lãm quốc tế Vietnam Foodexpo là sự kiện xúc tiến thƣơng mại quan trọng 

đƣợc Bộ Công Thƣơng chủ trì thƣờng niên, nhằm phát triển thị trƣờng nội địa, đẩy 

mạnh xuất khẩu tại chỗ ngành hàng nông sản và công nghiệp thực phẩm Việt Nam. 

Qua 6 năm tổ chức, Triển lãm Vietnam Foodexpo khẳng định đƣợc uy tín và chất 

lƣợng cao trong công tác tổ chức; thể hiện sức hút mạnh mẽ, trở thành tâm điểm quy 

tụ số lƣợng lớn các doanh nghiệp nông sản, công nghiệp thực phẩm trong nƣớc và 

quốc tế. Triển lãm là cầu nối hiệu quả kết nối các nhà sản xuất, kinh doanh nông sản, 

thực phẩm Hà Tĩnh với hệ thống phân phối, bán lẻ thực phẩm trong nƣớc và các nhà 

nhập khẩu trên thế giới, mở ra nhiệu cơ hội phát triển kinh doanh. 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại trân trọng thông báo và 

kính mời các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông sản, công nghiệp 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh quan tâm, đăng ký tham gia Triển lãm quốc tế 

Vietnam Foodexpo 2022.  

Doanh nghiệp tham gia Triển lãm đăng ký qua Trung tâm trƣớc ngày 

25/6/2022. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại Hà Tĩnh. 

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

- Tel: (0239)3.693.441; Email: kcvxttmht@gmail.com./. 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Sở Công Thƣơng (b/c); 

- Lƣu: VT, TT. 
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