
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:             /SCT-QLĐT&HTQT 

V/v giới thiệu tổ chức, cá nhân đăng ký 

gửi sản phẩm trưng bày tại Triển lãm 

Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

- Cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng; 

- Hiệp hội ngành hàng thành phố Hải Phòng. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại công văn số 

2034/VP-CT ngày 13/7/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố về việc 

giới thiệu tổ chức, cá nhân đăng ký gửi sản phẩm trưng bày tại Triển lãm Thế giới 

EXPO 2020 Dubai, UAE. 

Thông tin chung về EXPO 2020 Dubai, UAE như sau: 

Thời gian: Mở cửa liên tục trong 6 tháng (từ ngày 01/10/2021 đến 31/3/2022). 

Địa điểm và quy mô: EXPO 2020 tổ chức tại thành phố Dubai, các Tiểu 

Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) gồm nhiều khu trưng bày của các quốc gia 

trên thế giới. Trong đó Nhà Triển lãm Việt Nam do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ 

Công Thương chủ trì được xây dựng trên tổng diện tích 865,79 m2 với quy mô 3 

tầng trưng bày sản phẩm hàng hoá và tổ chức hoạt động liên quan tại EXPO 2020 

Dubai, UAE. 

Nội dụng/ Chương trình: (gửi kèm nội dung Chương trình và Phiếu đăng 

tham dự). 

Sở Công Thương thông báo và kính mời cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, 

Hiệp hội ngành hàng thành phố Hải Phòng quan tâm tham gia và đăng ký trước 

ngày 15 tháng 7 năm 2021. 

Thông tin cần trao đổi, hỗ trợ đề nghị liên hệ: 

- Ban thư ký Chương trình THQG Việt Nam -Cục Xúc tiến thương mại, 

Bộ Công Thương: 

Người liên hệ: Nguyễn Tuấn Tú: ĐT: 024.39347628 (máy lẻ:77);                      

ĐT 0913.693.959: Email: ptnl@vietrade.gov.vn. 

- Sở Công Thương Hải Phòng: Phòng Quản lý đầu tư và hợp tác Quốc tế, 

Người liên hệ: Lê Va Xi – ĐT: 0225.3701.152 / Di động: 0855.286.688. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND TP (để b/c); 

- Cục XTTM BCT (để ph/hợp); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Cổng thông tin điện tử của SCT (để t/h); 

- Lưu VT, QLĐT&HTQT. 

                          K.T GIÁM ĐỐC 

                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                       Lê Minh Sơn 
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