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Khánh Hòa, ngày 13  tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh,                

Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

Thực hiện Chƣơng trình Xúc tiến thƣơng mại năm 2022 đã đƣợc UBND tỉnh 

Khánh Hòa phê duyệt; đƣợc sự chỉ đạo của Sở Công Thƣơng; Trung tâm Khuyến công 

và Xúc tiến thƣơng mại tổ chức chuỗi các sự kiện Xúc tiến thƣơng mại sản phẩm 

Khánh Hòa từ ngày 12 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 tại Khách 

sạn TTC và Công viên Thiếu nhi – Công viên Yến Phi, thành phố Nha Trang; 

Tổ chức các sự kiện Xúc tiến thƣơng mại nhằm hỗ trợ cho các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh của tỉnh có thêm cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, các loại nông sản 

đặc trƣng của tỉnh Khánh Hòa đến với ngƣời tiêu dùng tại thành phố Nha Trang và 

khách du lịch; Đồng thời kết nối cung cầu hàng hóa giữa hợp tác xã, ngƣời nông dân 

với các đơn vị thu mua nông sản, các nhà phân phối, các đơn vị kinh doanh trực tuyến 

trong và ngoài tỉnh. Tổ chức các sự kiện Xúc tiến thƣơng mại là hoạt động thiết thực 

góp phần nâng cao ý thức “ngƣời Việt dùng hàng Việt” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Việc tổ chức các sự kiện Xúc tiến thƣơng mại trong cùng thời gian sẽ giúp tăng 

hiệu quả trong việc giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thƣơng của các đơn vị sản 

xuất, kinh doanh tham gia các sự kiện. Nội dung cụ thể các sự kiện nhƣ sau: 

1. Tổ chức Hội nghị kết nối giao thƣơng hàng hóa trực tiếp và trực tuyến 

giữa Khánh Hòa và hai tỉnh miền Trung- Tây Nguyên năm 2022 

- Số lƣợng đơn vị tham gia trực tiếp tại Khách sạn TTC: có khoảng 70 đơn vị sản 

xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh; 

- Số lƣợng đơn vị tham gia trực tuyến tại 02 đầu cầu của tỉnh Komtom và thành 

phố Đà Nẵng là 20 đơn vị; 

- Thời gian: từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2022, cụ thể: 

+ Từ 08 giờ 00 - 11 giờ 00: Các đơn vị tổ chức trƣng bày hàng hóa tại hội trƣờng 

+ Hội nghị diễn ra từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30  

- Địa điểm: Khách sạn TTC, số 04 Pasteur, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 

- Chi phí tham gia: miễn phí tham dự 

- Đối tƣợng tham gia: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh và các nhà 

phân phối lớn. 

 

 



2. Chƣơng trình giới thiệu, quảng bá nông sản Khánh Hòa 

- Quy mô: Sử dụng màn hình Led để quảng bá nông sản và dựng khu nhà bạt để 

trƣng bày sản phẩm giới thiệu trực tiếp với du khách. 

- Thời gian: từ ngày 12 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022; 

- Địa điểm: Đƣờng Ngô Quyền (bên cạnh Công viên Thiếu nhi), phƣờng Xƣơng 

Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 

- Chi phí tham gia: Các hộ nông dân đăng ký tham gia với các phòng Kinh tế, 

phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa sẽ 

đƣợc hỗ trợ kinh phí vận chuyển và hỗ trợ trƣng bày sản phẩm trong khu gian hàng 

quảng bá nông sản;  

- Đối tƣợng tham gia: Các hợp tác xã, hộ nông dân tại trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

3. Phiên chợ Đặc sản vùng miền Khánh Hòa năm 2022 

- Quy mô Phiên chợ: 80 gian hàng của hơn 50 đơn vị sản xuất, kinh doanh trong 

và ngoài tỉnh 

- Thời gian: từ ngày 12 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022; 

- Địa điểm: Công viên Thiếu nhi – công viên Yến Phi, phƣờng Xƣơng Huân, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 

- Chi phí tham gia: đƣợc hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng; 

- Đối tƣợng tham gia: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối và 

các siêu thị trong và ngoài tỉnh có sản phẩm an toàn, sản phẩm đặc trƣng theo vùng 

miền, có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, đƣợc phép lƣu thông trên thị trƣờng. 

4. Khai trƣơng, vận hành trang triển lãm trực tuyến các sản phẩm Khánh Hòa các 

đơn vị sản xuất trong tỉnh sẽ đƣợc quảng bá, triển lãm sản phẩm miễn phí trong 01 

năm, chƣơng trình thuộc Đề án “Tổ chức triển lãm trực tuyến các sản phẩm Khánh 

Hòa” 

5. Đăng ký tham gia chƣơng trình vui lòng liên hệ: Phòng Xúc tiến thƣơng 

mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại, 40 Trần Quý Cáp, TP. Nha 

Trang, Khánh Hòa; Điện thoại: 823208 – 0946004968 (chị Hà) – 0941821872 (anh 

Nghiêm). 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại kình mời các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất – kinh doanh và các nhà phân phối, các đơn vị tiêu thụ nông sản, các hợp 

tác xã, hộ nông dân tại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tham gia vui lòng gửi 

đăng ký về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại trƣớc ngày 05 tháng 5 

năm 2022./. 
 

Nơi nhận:  
- Nhƣ trên; 

- Sở Công Thƣơng (thay b/c); 

- Website Trung tâm; 

- Lƣu: VT, XTTM. 

  

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Đỗ Thị Phƣơng Trang 
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