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                  Kính gửi:  

                                   - Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; 

                                   - Tổng Công ty Khánh Việt;                                  

                                   - Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa.    
 

 Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 114/CNV-ĐP ngày 21/5/2021 của Cục 

Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao thông báo về việc tỉnh Toyama (Nhật Bản) sẽ tổ chức 

“Hội chợ Công nghiệp chế tạo 2021”. Về việc này, Sở Ngoại vụ xin cung cấp một 

số thông tin liên quan đến việc tham dự Hội chợ như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

 Hội chợ sẽ được tổ chức từ ngày 28/10/2021 đến ngày 30/10/2021 tại Trung 

tâm trưng bày công nghệ Toyama, tỉnh Toyama, Nhật Bản (trực tiếp) và Khu 

không gian ảo (trực tuyến).  

 2. Nội dung, mục đích và quy mô 

 Hội chợ là sự kiện lớn nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản và 

nước ngoài mở rộng kết nối và trao đổi các cơ hội hợp tác kinh doanh (bằng hình 

thức trực tiếp và trực tuyến). Năm 2019, Hội chợ đã thu hút gần 500 đơn vị trưng 

bày của 300 công ty Nhật Bản và gần 200 công ty từ 12 nước trên thế giới; có 

26.000 nghìn người tham gia và hơn 8.000 cuộc gặp gỡ, kết nối. 

 Hội chợ năm nay sẽ ứng dụng công nghệ kỹ thuật số nhằm đa dạng hóa hình 

thức trưng bày, họp mặt, hội thảo trên không gian thực tế ảo trong bối cảnh ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, bên cạnh các hình thức trực tiếp tại chỗ. Các hoạt động 

đa dạng bao gồm: hội chợ, triển lãm, hội thảo đầu tư, kết nối doanh nghiệp, tạo cơ 

hội giao lưu, giao thương, giới thiệu công nghệ trong lĩnh vực: máy móc công 

nghiệp, ô-tô, máy móc chính xác, điện tử và điện máy, khuôn đúc chế tạo kim loại, 

nhựa nhôm, IT, hóa dược phẩm, đồ thủ công, chế biến thực phẩm, dệt may, thiết kế 

công nghiệp…  

 3. Chi phí hỗ trợ 

 Ban tổ chức sẽ bố trí miễn phí một gian trưng bày 40 m
2
 với lắp đặt khung cơ 

bản cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka. Các tỉnh và doanh nghiệp Việt 

Nam có nhu cầu trưng bày có thể đăng ký tham dự thông qua Tổng Lãnh sự quán 

Việt Nam tại Osaka.  

 Ngoài ra, các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam có thể đăng ký trưng bày 

riêng miễn phí tại khu vực không gian ảo (online) của Hội chợ. 
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  Sở Ngoại vụ thông báo và đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, thông tin cho 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký tham gia (nếu có nhu cầu). Vì thời 

gian tương đối gấp, các cơ quan, đơn vị tham gia Hội chợ vui lòng đăng ký trực 

tiếp với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka (đ/c Hoàng Quốc Trung), điện thoại văn 

phòng: +81-722-216-666, fax: +81-722-216-667, di động/Viber/Zalo: +81-857-

607-380, email: hoangquoctrung86@gmail.com./. 

 (Đính kèm Công văn số 114/CNV-ĐP ngày 21/5/2021 của Cục Ngoại vụ - Bộ 

Ngoại giao) 
  

Nơi nhận:      
- Như trên (VBĐT);     

- UBND tỉnh (b/c -VBĐT); 

- Lưu: VT, MT.     
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