
     

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BCT ngày 24/12/2021 của Bộ Công 
Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 

2022; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về 
việc triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến tiến đầu tư, thương mại và quảng 

bá du lịch tỉnh Lào Cai năm 2022. Sở Công Thương tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở 
Thương mại tỉnh Vân Nam – Trung Quốc tổ chức Hội chợ Kinh tế Thương mại 
Biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) năm 2022 kết hợp Hội nghị quốc tế ngành nông 

sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp thành chuỗi hoạt 
động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương tại Lào Cai, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2022. 

2. Địa điểm: Trực tiếp tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và tổ chức kết nối 
trực tuyến giữa 03 điểm cầu: thành phố Lào Cai – Việt Nam; thành phố Côn Minh 
và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc. 

3. Nội dung: 

3.1. Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) năm 2022 

- Quy mô: Trên 500 doanh nghiệp tham gia, trong đó dự kiến doanh nghiệp 
Việt Nam tham gia trên 80 gian hàng trực tuyến. 

- Hình thức tổ chức: Khai mạc trực tuyến, gian hàng trực tuyến.  

- Bên lề Hội chợ, có các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp 
Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc. 

3.2. Hội nghị quốc tế ngành nông sản, trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương 
trực tuyến và trực tiếp 

- Quy mô: 200 đại biểu tham dự trực tiếp, bao gồm đại biểu: Bộ Công 

Thương (Lãnh đạo Cục XTTM, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường Châu Á – 
Châu Phi, Viên nghiên cứu Chính sách, Chiến lược); Bộ Nông nghiệp và PTNT 

(Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản); Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam; Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; 

Lãnh đạo UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở ngành của tỉnh 
Lào Cai; Đại biểu các tỉnh, thành phố: Lãnh đạo UBND; Lãnh đạo Sở Công 
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Thương, Trung tâm XTTM các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp thương mại, 
kinh doanh xuất nhập khẩu của tỉnh Lào Cai và trên cả nước. 

Tại các điểm cầu trực tuyến huyện Hà Khẩu và thành phố Côn Minh, Trung 
Quốc: Dự kiến khoảng trên 80 đại biểu. 

- Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm: Bố trí 30 bàn giới thiệu các sản phẩm có 
tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam. 

- Nội dung Hội nghị: Giao thương trực tiếp giữa các nhà cung cấp và doanh 

nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp Việt 
Nam và doanh nghiệp Trung Quốc. 

Đây sẽ là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại đem lại hiệu quả thiết thực cho 

các nhà cung cấp, doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại 
hướng tới thị trường Trung Quốc, đặc biệt trong tình hình doanh nghiệp hai nước 

Việt - Trung chưa thể gặp gỡ giao thương trực tiếp do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19. 

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời Sở Công Thương các tỉnh, 
thành phố đăng ký tham gia Chương trình và thông báo, mời các nhà cung cấp, các 

doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu, tổ chức xúc tiến thương mại trên địa 
bàn cùng tham dự. 

Để chuỗi hoạt động đạt hiệu quả cao, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đề nghị 

các tỉnh, thành phố đăng ký tham dự Chương trình tổng hợp danh sách các nhà 
cung ứng hàng xuất khẩu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics (tên doanh 

nghiệp, địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại, email, ngành nghề kinh doanh và nhu 
cầu hợp tác với doanh nghiệp phía Trung Quốc) và tổ chức xúc tiến thương mại có 

nhu cầu tham dự Chương trình của từng địa phương gửi về Sở Công Thương Lào 
Cai trước ngày 04/11/2022, để Ban tổ chức thống nhất với phía Trung Quốc xây 

dựng chương trình, kịch bản giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh 
nghiệp Trung Quốc tương ứng (có biểu mẫu cung cấp thông tin doanh nghiệp gửi 

kèm theo). 

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Tấn Đức – Trưởng phòng XTTM, DĐ : 

0946.246.718, Email : ntduc-sct@laocai.gov.vn; Bà Tạ Thị Thu Hiền – Viên chức 
phòng XTTM, DĐ : 0942.999.789, Email: ttthien-sct@laocai.gov.vn./ 

 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XNKĐ.T.Thuỷ.                                                                    
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