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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------------------
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Số: 3386 /SCT- XNK2

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v mời tham dự Phiên kết nối
giao thương trực tuyến Việt Nam
- Indonesia.

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập
khẩu trên địa bàn tỉnh.

Để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có cơ hội tiếp cận, thâm
nhập thị trường Indonesia, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia tổ chức Phiên kết
nối giao thương trực tuyến nhóm hàng: nông sản , thực phẩm và hàn công nghiệp
tiêu dùng. Cụ thể:
1. Thời gian: Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021 (bắt đầu từ 10h00)
2. Hình thức và địa điểm: Trực tuyến, trên nền tảng ZOOM tại các đầu
cầu Việt Nam và Indonesia.
3. Ngành hàng: Nông sản, thực phẩm và hàng công nghiệp tiêu dùng.
4. Chi phí tham dự: Miễn phí.
5. Cách thức đăng ký tham dự: Doanh nghiệp quan tâm vui lòng đăng ký
với Thương vụ Việt Nam tại Indonesia (Email: id@moit.gov.vn;
Mobile/Whatsaap: +62.812-8002-3848).
Quý Doanh nghiệp xin vui lòng gửi đăng ký trước ngày 22/10/2021.
Chương trình chi tiết và link Phiên họp giao thương sẽ được gửi tới doanh nghiệp
sau khi nhận được đăng ký tham dự.
Sở Công Thương thông tin và đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thông
tin đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng QLTM; VP Sở (ph/hợp);
- Lưu: VT, XNK2.
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