
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:        /SCT-QLTM 

V/v mời tham dự các hoạt động 

của Đề án "Thúc đẩy doanh 

nghiệp Việt Nam tham gia trực 

tiếp các mạng phân phối nước 

ngoài giai đoạn đến 2020" 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 12  năm 2020 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 9430/BCT-AM ngày 08/12/2020 của Bộ Công 

Thương về việc mời tham dự các hoạt động của Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp 

Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến 

2020"; Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp cùng các nhà phân phối nước 

ngoài tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm triển khai Đề án "Thúc đẩy doanh 

nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn 

đến năm 2020" và Tập huấn, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các Tập đoàn 

phân phối nước ngoài vào 8h00 sáng ngày 17/12/2020 (Thứ Năm) tại Hội 

trường Bộ Công Thương, 21 Ngô Quyền, Hà Nội. 

Nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trong nước thông qua hệ thống phân 

phối nước ngoài, giúp các doanh nghiệp tiếp thu những bài học kinh nghiệm 

trong quá trình triển khai để xây dựng kế hoạch hợp tác, phân phối hàng hóa 

trong thời gian tới, Sở Công Thương đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối 

hợp cung cấp thông tin liên quan về Hội nghị Tổng kết Đề án và Tập huấn tới 

các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Đồng thời 

giới thiệu 10 doanh nghiệp uy tín hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu 

của tỉnh Lạng Sơn để tham dự và kết nối với các Tập đoàn phân phối.  

Để đảm bảo thời gian đăng ký theo theo yêu cầu, quý doanh nghiệp có 

nhu cầu tham dự vui lòng chủ động đăng ký trực tuyến trước ngày 14/12/2020 

tại đường link sau: https://bit.ly/TongKetDeAnPhanPhoi. Đầu mối liên hệ: 

Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương (Điện thoại: 02053.882255). 

(Gửi kèm Công văn số 9430/BCT-AM ngày 08/12/2020 của Bộ Công Thương) 

Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan 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 
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