CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 09 tháng 3 năm 2022

Số: 325 /SCT-QLCN
V/v đăng ký tham gia hội nghị giao thương
trực tuyến sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Việt Nam – Nhật Bản 2022

Kính gửi:
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện văn bản số 595/XTTM - HTXK ngày 04/3/2022 của Cục Xúc tiến
thương mại - Bộ Công Thương về việc Hội nghị Giao thương trực tuyến sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản năm 2022 (kèm theo Công văn hướng
dẫn số 593/XTTM-HTXK ngày 04/3/2022 của Cục Xúc tiến thương mại),
Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực CNHT trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia hội nghị trực
tuyến sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam–Nhật Bản năm 2022, hoàn thành hồ
sơ đăng ký tham gia tại website: http://event.vietrade.gov.vn/b22cnhtjapan2022
và mẫu đăng ký tham dự (đính kèm văn bản) trước ngày 29/4/2022.
Đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp (thông báo tới các doanh nghiệp
hoạt động sản xuất sản phẩm CNHT trong Khu công nghiệp), Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố thông báo tới các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp
trên địa bàn quản lý.
Sở Công Thương Hà Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp
thực hiện./.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:
Cục xúc tiến thương mại; Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội; Người liên hệ: Anh Nguyễn Đông Duy (Di động: 0915542387; Email:
duynd@vietrade.gov.vn; duyvietrade@gmail.com)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Phòng KT/KTHT các huyện, thị xã, thành phố
(để t/h);
- Trung tâm PTCCN thị xã Duy Tiên, huyện Kim
Bảng (để t/h);
- Trang TTĐT Sở Công Thương Hà Nam;
- Lưu: VT, QLCN.
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