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

Số:1016 /SCT-QLTM
V/v mời tham gia “Hô ̣i chợ triển lãm
sản phẩm CNNT tiêu biểu-Quảng trị 2020

Gia Lai, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: - Đảng ủy khố i các cơ quan và doanh nghiê ̣p tỉnh;
- Hiê ̣p hô ̣i doanh nghiê ̣p tỉnh;
- Các doanh nghiệp trên điạ bàn tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020. Sở
Công Thương Quảng Trị tổ chức “Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT, thủ công mỹ
nghệ-Quảng Trị 2020". Với mu ̣c tiêu tăng cường các hoa ̣t đô ̣ng liên kế t các vùng
miề n, trao đổ i, hơ ̣p tác tiêu thụ hàng hóa CNNT, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ giữa các
doanh nghiê ̣p trên phạm vi cả nước và trong khu vực.
* Thời gian: từ ngày 24/9/2020 đến ngày 30/9/2020.
* Địa điểm: tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Sở Công Thương tỉnh Gia Lai xét thấy đây là mô ̣t cơ hô ̣i tố t để các doanh nghiệp
tỉnh nhà giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương, những sản phẩm thủ
công mỹ nghệ đến thị trường tỉnh Quảng Trị và mở rộng thị trường các tỉnh khu vực
Miền Trung, thiết lập các kênh phân phối giữa các tỉnh, quảng bá thương hiệu của
doanh nghiệp.
Với ý nghĩa đó, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thông báo và đề nghi ̣lañ h đa ̣o các
đơn vi ̣và các doanh nghiệp tỉnh nhà hưởng ứng tham gia “Hội chợ triển lãm sản phẩm
CNNT, thủ công mỹ nghệ-Quảng Trị 2020". Quý đơn vị, doanh nghiê ̣p tham gia xin vui
lòng liên hê ̣ thông tin theo điạ chỉ sau:
+Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Trị
+ Địa chỉ: Khu ĐT Nam Đông Hà, P.Đông Lương, Tp Đông Hà, Quảng Trị
+ Điện thoại: 02333553955, DĐ: 0983111757 (chị Thƣơng)
+ Email: thuongkcqt@gmail.com
* Hoặc: Trung tân Khuyến công và XTTM - Sở Công Thương Gia Lai
Trụ sở Liên cơ quan – số 17 Trần Hưng Đạo, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai
Số ĐT: 02693871490 (cô Diệu) - Email: gialaitipc@gmail.com
(Chú ý: Trung tâm Khuyến công và XTTM Gia Lai có trách nhiệm tổng hợp các
doanh nghiệp tham gia gửi báo cáo về Sở Công Thương Gia Lai để tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh).
Sở Công Thương tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời
, mong nhận
được sự ủng hộ cao của lãnh đạo các đơn vi ̣và doanh nghi ệp. Góp phần cho “Hội chợ
triển lãm sản phẩm CNNT, thủ công mỹ nghệ-Quảng Trị 2020" thành công tốt đẹp./.
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