
 
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /SCT-QLTM 

V/v tham dự Hội chợ Công Thương khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang  

năm 2021 

 

 

        
   Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2021 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có công văn số 1906/VP-CT ngày 

01/7/2021 về việc tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long - Hậu Giang năm 2021, Sở Công Thương thông tin đến các doanh 

nghiệp trên địa bàn về Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long - Hậu Giang năm 2021, cụ thể như sau: 

Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang 

năm 2021 nằm trong Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 

2021, là một sự kiện lớn trong lĩnh vực xúc tiến thương mại của tỉnh Hậu Giang 

nhằm khuyến khích, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Đồng thời, giúp các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng và 

thế mạnh của các địa phương, đẩy mạnh khai thác tập trung vào thị trường nội 

địa, từ đó hướng đến các thị trường xuất khẩu; là dịp để các doanh nghiệp trao 

đổi kinh nghiệm, tìm kiếm hợp đồng, hợp tác đầu tư, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu 

khách hàng, người tiêu dùng, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu, sản 

phẩm đến đông đảo người tiêu dùng, phục vụ cho việc cải tiến, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 

Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang 

năm 2021 có: 

1. Quy mô: 250 - 300 gian hàng. 

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 31/8/2021 đến ngày 06/9/2021. 

3. Địa điểm: Công viên Chiến Thắng, phường 5, thành phố Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang. 

4. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, 

hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Ngành hàng tham gia: Sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu, các sản phẩm chế biến nông sản, hàng tiêu dùng…. 

6. Chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ mỗi đơn vị tham gia 50% tiền thuê gian hàng  

theo Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021(tối đa 

10.000.000 đồng/đơn vị). 
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7. Thời hạn đăng ký: Trước ngày 31/7/2021. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Sở Công Thương 

thông tin về Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu 

Giang năm 2021 và sẽ tiếp tục trao đổi với cơ quan có liên quan của tỉnh Hậu 

Giang về công tác tổ chức hội chợ để cập nhật và thông tin đến các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố nghiên cứu, đăng ký tham 

gia, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.  

Hồ sơ đăng ký và thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang, Địa 

chỉ: Số 9/2 Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Gian; Điện 

thoại: 02933.583.679; Người liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Lợi - 0939.848.868 - 

Email: nguyenhuuloi1986@gmail.com; Ông Huỳnh Văn Đoàn - 0762.825.850 

- Email: huynhdoan1900@gmail.com. 

- Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Hải Phòng, địa chỉ: Số 9 

Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, điện thoại 02253.951.201; 0912420851 (Bà 
Phạm Thị Thanh Hà), email: phamthanhhahp@gmail.com. 

Trân trọng./. 

 
 
      Nơi nhận:                   KT.GIÁM ĐỐC  
      - Như trên; 

      - UBND TP (để b/cáo); 

      - GĐ, PGĐ Lê Minh Sơn; 

      - Cổng TTĐT Sở ( để th/hiện); 

      - TT KC &TVPTCN (để ph/hợp); 

      - Lưu: VT, P.QLTM.                                                                                                               

             PHÓ GIÁM ĐỐC  

                Lê Minh Sơn 
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