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  :          /TTKC&XTTM 
V/v mời tham gia Hội chợ  hương mại – 

Du lịch  uyên Quang năm 2021 

  

                            11  ăm 2021 

 

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

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
 

 

 heo  hư mời s  252/TTXT-TVHT ngày 02/11/2021 của Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang về việc mời tham gia Hội chợ  hương mại – Du 

lịch Tuyên Quang năm 2021; 

Thực hiện  hương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh  òa năm 2021, 

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

sản phẩm Khánh Hòa tại Hội chợ  hương mại – Du lịch Tuyên Quang năm 2021 

thuộc chương trình cấp qu c gia về Xúc tiến thương mại năm 2021; Đây là cơ hội 

t t để các doanh nghiệp trong tỉnh giao lưu hợp tác, liên kết đầu tư, quảng bá 

thương hiệu và sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường nội 

địa tại các tỉnh phía Bắc. Thông tin cụ thể như sau: 

- Thời gian diễn ra Hội chợ: từ ngày 19/11/2021 đến ngày 25/11/2021; 

- Địa điểm: Tại trục đường  ân  rào, phường Phan Thiết, thành ph  Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

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

chuyển khi tham gia Hội chợ. 

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

nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia trưng 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 thương mại trước ngày 12 tháng 11 năm 2021./. 
 

Nơi nhận:  
-  hư trên; 

- Đăng Website  rung tâm; 

- Lưu: VT, XTTM.  
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Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

Phòng Xúc tiến thương mại –  rung tâm  huyến công và Xúc tiến thương mại 

Địa chỉ: 40  rần Quý  áp, Vạn  hắng,  ha  rang,  hánh  òa 

Điện thoại: 0258 3823208; 0933038667 

Email: xttmkhanhhoa@gmail.com 
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