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Khánh Hòa, ngày       tháng 11  năm 2021
 

 

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

       trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
 

Thực hiện Chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại tỉnh Khánh Hòa năm 2021, 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại sẽ tổ chức gian hàng giới thiệu 

sản phẩm Khánh Hòa tại Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam năm 2021 thuộc 

Chƣơng trình cấp quốc gia về xúc tiến thƣơng mại 2021 (Theo Văn bản số 

355/TTXT-XTTM ngày 15/11/2021 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, 

Du lịch Hà Nội); 

Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2021 tại Hà Nội, là hoạt động xúc 

tiến thƣơng mại có uy tín cao, hàng năm đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp của 

gần 60 tỉnh, thành phố trong cả nƣớc tham dự. Đây là cơ hội tốt để các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh giao lƣu hợp tác, liên kết đầu tƣ, quảng bá 

thƣơng hiệu và sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trƣờng nội 

địa tại các tỉnh phía Bắc; Thông tin cụ thể nhƣ sau: 

- Thời gian diễn ra Hội chợ: từ ngày 16/12/2021 đến ngày 19/12/2021 

- Địa điểm, quy mô: khoảng 150 gian hàng tại một số hệ thống Trung tâm 

thƣơng mại, siêu thị lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội (Vincom, Vinmart, BigC, 

BRV mart) 

- Quyền lợi khi tham gia gian hàng: đƣợc miễn phí gian hàng và hỗ trợ vận 

chuyển khi tham gia Hội chợ. 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại kính mời quý Doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia trƣng bày hàng hóa 

tại Hội chợ, vui lòng đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về với Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại trƣớc ngày 10 tháng 12 năm 2021./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                          
- Nhƣ trên; 

- Đăng Website Trung tâm;  

- Lƣu: VT, XTTM.           
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