
BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 
 

Số:              /XTTM-HTXK 

V/v mời tham dự Hội nghị giao ban     

xúc tiến thương mại với hệ thống Thương 

vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 

10,11,12/2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2022 

 

 

 

              Kính gửi:  

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

                             - Các Trung tâm Xúc tiến thương mại địa phương, 

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại (XTTM) 

năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 

2926/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2021, Bộ Công Thương tổ chức (Cục 

XTTM thực hiện) Chuỗi hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị 

trường ngoài nước năm 2022 định kỳ hàng tháng, trong đó 03 hội nghị vào các 

tháng 10, 11 và 12/2022 cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức (dự kiến): 

- Hội nghị Giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt 

Nam ở nước ngoài tháng 10/2022: Từ 14h00 - 17h00 Thứ Hai, ngày 31 tháng 10 

năm 2022. 

- Hội nghị Giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt 

Nam ở nước ngoài tháng 11/2022: Từ 08h30 - 11h30 Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 

năm 2022. 

- Hội nghị Giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt 

Nam ở nước ngoài tháng 12/2022: Từ 14h00 - 17h00 Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 

năm 2022.  

2. Địa điểm: Trưc̣ tiếp taị Phòng họp 210 Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Hà 

Nội, kết hơp̣ trưc̣ tuyến trên nền tảng Zoom. 

3. Quy mô Hội nghị: Khoảng 300 đaị biểu các cơ quan, doanh nghiêp̣. 

4. Ngành hàng muc̣ tiêu: Đa ngành.  

5. Chủ tri ̀Hôị nghi:̣ Lãnh đạo Bộ Công Thương. 

6. Thành phần tham dư:̣ Đaị diêṇ các cơ quan thuôc̣ Bô ̣Công Thương và 

các Bô/̣Ngành liên quan, các Thương vu,̣ Chi nhánh Thương vụ Viêṭ Nam taị 

nước ngoài, các Sở Công Thương, Sở Nông nghiêp̣ và Phát triển Nông thôn, 

Trung tâm Xúc tiến thương maị điạ phương, Hiêp̣ hôị ngành hàng, các Liên 

minh Hơp̣ tác xã, môṭ số Doanh nghiêp̣ xuất nhâp̣ khẩu quy mô lớn, các cơ quan 

thông tấn, báo chí... 

7. Nội dung chương trình Hội nghị: Đính kèm. 



Cục XTTM trân trọng kính mời quý Sở/Trung tâm cử đaị diêṇ Lãnh đaọ 

cơ quan tham dự các Hôị nghi ̣ trên; tham gia trao đổi, chia sẻ các vấn đề địa 

phương quan tâm đề xuất tại các Hội nghị và hỗ trợ mời một số doanh nghiệp có 

hoạt động xuất nhập khẩu quy mô lớn của địa phương tham dự các Hôị nghi ̣. 

Đaị biểu tham dư ̣vui lòng đăng ký theo đường link sau:  

https://event.vietrade.gov.vn/giaoban3thang   

- Thời hạn đăng ký: Thứ Ba, ngày 25 tháng 10 năm 2022. 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:  

Cuc̣ Xúc tiến thương maị (Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu); 

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiêṭ, Quâṇ Hoàn Kiếm, Hà Nôị; 

Người liên hệ: Chị Diệu Ngọc (điêṇ thoaị: 0912940350), Chị Vũ Minh 

(điêṇ thoaị: 0983305979), Chị Tâm Trang (điêṇ thoaị: 0828807986). 

Email: sukienxttm@gmail.com. 

Trân troṇg./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cuc̣ trưởng Vũ Bá Phú (để b/c); 

- Lưu: VT, HTXK. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Tài 
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