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              /TTKC&XTTM 
V/v mời tham gia Hội nghị Kết n i cung – 

cầu hàng hóa giữa thành ph  Hồ Chí Minh 

và các tỉnh, thành ph  năm 2021 

                            11  ăm 2021 

 

Kính gửi:  ác cơ sở, doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
 

Nhằm hỗ trợ các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp tiêu 

dùng, hàng nông sản, thực phẩm đạt chuẩn an toàn và sản phẩm có tiềm năng xuất 

khẩu; Góp phần bình ổn hàng hóa thị trường và hình thành các chuỗi cung ứng 

hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ để cung cấp cho thị trường thành ph  Hồ Chí 

Minh; Sở  ông  hương thành ph  Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Kết n i cung – 

cầu giữa thành ph  Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021, như sau  

1. Thời gian: 04 ngày, từ ngày 02 tháng 12 năm 2021 đến ngày 05 tháng 12 

năm 2021 (Từ thứ Năm đến Chủ nhật); 

2. Địa điểm   hà thi đấu TDTT Phú Thọ, s  01 Lữ  ia, phường 15, quận 11, 

thành ph  Hồ Chí Minh; 

3. Nội dung chính của Hội nghị: 

- Lễ Khai mạc và Hội nghị kết n i cung cầu giữa thành ph  Hồ Chí Minh và 

các tỉnh, thành năm 2021 (09h00 – 10h30, thứ  ăm, ngày 02/12/2021) 

- Các Hội nghị Nhà cung ứng: Tiếp xúc, giải đáp, kết n i giữa các nhà phân 

ph i, doanh nghiệp thương mại điện tử và các đơn vị cung ứng tiềm năng (15h30 -

17h00, thứ  ăm, ngày 02/12/2021) 

- Tổ chức kết n i trực tiếp, kết n i online 

- Tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm đặc sản, đặc trưng các địa 

phương, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu trên cả 

nước. 

4. Quyền lợi của doanh nghiệp khi tham gia  Được miễn phí gian hàng trưng 

bày, giới thiệu sản phẩm và được tham dự tất cả các Hội nghị kết n i cung cầu hàng 

hóa. 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại kính mời Quý Doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, vui lòng đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi 

về phòng Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

trước ngày 16/11/2021 (Địa chỉ: 40 Trầ  Quý C p  N   Tr                điện 
thoại: 0258.3823208, email: xttmkhanhhoa@gmail.com)./.  
   

 

Nơi nhận:  
-  hư trên; 

- Sở  ông  hương (thay b/cáo;VBĐ ); 

- Đăng Website  rung tâm 

- Lưu: VT, XTTM. 
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