
SỞ CÔNG THƢƠNG KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG 

 VÀ XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI  

_____________________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________________________________________ 

 

           Số:           /TTKC&XTTM 
V/v mời tham gia Hội chợ Thƣơng mại 

– Du lịch Quốc tế Nha Trang 2021 

Khánh Hòa, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: 

    - Các Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại/  

Trung tâm Xúc tiến Du lịch/ Trung tâm Xúc tiến Đầu tƣ - 

Thƣơng mại – Du lịch các Tỉnh/thành phố; 

        - Các Hợp tác xã, các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc   
 

Thực hiện Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30/12/2020 của Bộ trƣởng Bộ 

Công Thƣơng về việc phê duyệt Chƣơng trình cấp quốc gia về Xúc tiến Thƣơng 

mại và Chƣơng trình Thƣơng hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021, Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại Khánh Hòa tổ chức Hội chợ Thƣơng mại –

Du lịch Quốc tế Nha Trang 2021; 

Hội chợ là hoạt động xúc tiến Thƣơng mại – Du lịch thiết thực trong chuỗi, 

với hơn 100 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao xúc tiến Thƣơng mại – Du lịch 

do tỉnh Khánh Hòa tổ chức trong năm 2021 với chủ đề “Điểm đến an toàn – Nha 

Trang biển gọi”. Các đơn vị tham gia Hội chợ sẽ có nhiều cơ hội đẩy mạnh hoạt 

động giao thƣơng, quảng bá sản phẩm hàng hóa, sản phẩm du lịch nhằm nâng cao 

uy tín thƣơng hiệu đến với ngƣời dân và du khách”; Thông tin về Hội chợ nhƣ sau: 

- Quy mô dự kiến: 300 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp; 

- Thời gian: Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021; 

- Địa điểm: Sân bóng Thanh niên, đƣờng Trần Phú, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa; 

- Ngành hàng tham gia: Tổng hợp; 

- Hỗ trợ chi phí tham gia: Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức Xúc tiến 

thƣơng mại đƣợc hỗ trợ 50% thuê gian hàng theo quy định tại thông tƣ 

171/2014/TT-BTC, ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính; 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thƣơng mại Khánh Hòa trân trọng 

kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có kế hoạch tham gia để góp phần vào sự 

thành công chung của Hội chợ.  

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Xúc tiến thƣơng mại - Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến Thƣơng mại Khánh Hòa, 40 Trần Quý Cáp, TP.Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 02583 823208 – 0933038667 (đ/c Quang)./.  

 

Nơi nhận:        

- Nhƣ trên; 

- Sở Công thƣơng (thay b/cáo); 

- Lƣu: VT, XTTM.                                                                                       

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Thị Phƣơng Trang 
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