
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:         /SCT-QLTM 

V/v tham dự Diễn đàn Hợp tác 

thương mại và công nghiệp với các 

đối tác Liên minh Châu Âu năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 2979/VP-KT ngày 24/7/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc tham dự Diễn đàn Hợp tác thương mại và công nghiệp với các đối 

tác Liên minh Châu Âu năm 2020 do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội 

Eurocham tổ chức vào ngày 31/7/2020 tại Khách sạn Rex, Nguyễn Huệ, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trao đổi thông tin, cập nhật biến 

động thị trường và các quy định, chính sách thương mại của các đối tác Liên 

minh Châu Âu, Sở Công Thương đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp 

cung cấp thông tin liên quan tới Diễn đàn Hợp tác thương mại và công nghiệp 

với các đối tác Liên minh Châu Âu "EVFTA - Cơ hội hợp tác chiến lược hướng 

tới sự phát triển bền vững" tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan 

trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổng hợp danh sách gồm 10 doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân của tỉnh Lạng Sơn hoạt động trong lĩnh vực liên quan, quan tâm và có 

nhu cầu tham dự Diễn đàn (Có Biểu mẫu kèm theo). Mọi chi phí tham dự sự kiện 

của doanh nghiệp sẽ do doanh nghiệp chủ động chi trả.  

Để đảm bảo thời gian báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo yêu 

cầu, danh sách tham dự của doanh nghiệp đề nghị gửi về Phòng Quản lý Thương 

mại, Sở Công Thương (Điện thoại: 02053.882255 hoặc 0918.332.838; email: 

thaonong838@gmail.com) chậm nhất trong ngày 27/7/2020. Quá thời hạn trên, 

nếu Sở Công Thương không nhận được văn bản trả lời của quý cơ quan sẽ được 

hiểu là doanh nghiệp không có nhu cầu tham dự sự kiện. 

(Gửi kèm Công văn số 2979/VP-KT ngày 24/7/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh và Công văn số 5153/BCT-AM ngày 16/7/2020 của Bộ Công Thương) 

Sở Công Thương Lạng Sơn trân trọng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải trên trang tin); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Liễu Anh Minh 
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