
SỞ CÔNG THƢƠNG HÀ TĨNH                     

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG 

VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

 

Số: 147 /TT-XTTM 
 

V/v đăng ký tham gia khu gian hàng của 

các doanh nghiệp Việt Nam tại Hội nghị 

cấp cao và Triển lãm Kinh tế xanh   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

 

 

 Kính gửi: Các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.  

 

 

Thực hiện Văn bản số 5284/UBND-KT2 ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc dự tham gia khu gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại Hội nghị cấp cao 

và Triển lãm Kinh tế xanh, tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30/11/2022, tại Sala’s 

THISO SkyHall, Thành phố Hồ Chí Minh (10 Đƣờng Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, 

Thành phố Thủ Đức,Thành phố Hồ Chí Minh).  

Khu gian hàng triển lãm này có nhiều doanh nghiệp nƣớc ngoài tham gia, đây 

là cơ hội tốt để các tổ chức, doanh nghiệp, HTX quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến 

với ngƣời dân thành phố Hồ Chí Minh, khách du lịch trong và ngoài nƣớc, tìm 

kiếm hợp tác kết nối giao thƣơng để phát triển sản xuất, kinh doanh.  

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

mời các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký tham gia  khu gian hàng của các 

doanh nghiệp Việt Nam tại Hội nghị cấp cao và Triển lãm Kinh tế xanh. 

Xác nhận tham gia xin gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại 

Hà Tĩnh trƣớc ngày 29 tháng 9 năm 2022 

Th ng tin liên hệ  Ông Đinh Hữu Sang - Trƣởng Phòng xúc tiến thƣơng 

mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại Hà Tĩnh; Điện thoại và 

zalo: 0972 946 947; Email: kcvxttmht@gmail.com. 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Sở C ng Thƣơng (b/c); 

- Lƣu: VT, TT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã Ký) 

 

 

Nguyễn Mạnh Tường 
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