
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:           /SCT-QLTM 

V/v tham dự Hội thảo tập huấn & 

kết nối doanh nghiệp Việt Nam 

với các hệ thống phân phối nước 

ngoài theo hình thức trực tuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày          tháng  8  năm 2020 

Kính gửi:  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 5852/BCT-AM ngày 10/8/2020 của Bộ Công 

Thương về việc mời tham dự Hội thảo tập huấn và kết nối doanh nghiệp Việt 

Nam với các hệ thống phân phối nước ngoài theo hình thức trực tuyến. Theo đó, 

nhằm triển khai Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào 

hệ thống phân phối nước ngoài đến 2020", Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp 

cùng các Tập đoàn phân phối tổ chức Hội thảo trực tuyến tập huấn, nâng cao 

năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn tham gia vào chuỗi 

cung ứng và kết nối giao thương để xuất khẩu cho các Tập đoàn: Walmart, 

Central Group, Aeon, Lotte và Mega Market, diễn ra vào ngày 20/8/2020. 

Để góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm hiểu những thị 

trường tiềm năng mới và tham gia vào chuỗi cung ứng đa quốc gia, Sở Công 

Thương đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp phổ biến, tuyên truyền về 

Hội thảo tập huấn trực tuyến của Bộ Công Thương, đồng thời tổng hợp danh 

sách 05 doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thủy sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

có nhu cầu tham dự chương trình tập huấn và kết nối giao thương, gửi về Phòng 

Quản lý Thương mại - Sở Công Thương (điện thoại: 02053.882255; email: 

thaonong838@gmail.com) trước ngày 17/8/2020 để kịp thời tổng hợp, đăng ký 

với Bộ Công Thương theo yêu cầu. Quá thời hạn quy định, nếu không nhận 

được danh sách sẽ được hiểu là không có nhu cầu tham dự chương trình. 

(Gửi kèm Công văn số 5852/BCT-AM ngày 10/8/2020 của Bộ Công Thương) 

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