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Hải Phòng, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Kính gửi: Cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng 

Để doanh nghiệp có cơ hội nghiên cứu, tiếp cận và phát triển thị trường Trung 

Quốc. Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc, Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu 

tư tỉnh Giang Tô và Chính quyền Nhân dân thành phố Hoài An phối hợp tổ chức Hội 

chợ Thực phẩm quốc tế Hoài An lần thứ 4, cụ thể như sau: 

Thời gian: từ ngày 15/9/2021 đến 17/9/2021 

Địa điểm: Thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 

Nội dung: (Chương trình đính kèm). 

Tuy nhiên, do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp nên khả năng tham gia hội 

chợ trực tiếp không thực hiện được. Sở Công Thương Hải Phòng đề nghị các doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm có thể chuẩn bị tài liệu Catalog giới thiệu những 

sản phẩm do doanh nghiệp có thể cung cấp xuất khẩu được, gửi về Sở Công Thương 

để Sở có tài liệu làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, Cục Xúc 

tiến thương mại, Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng được thị trường khi 

dịch bệnh đã được kiểm soát. Sở Công Thương Hải Phòng thông báo và kính mời các 

đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng quan tâm đăng ký tham dự và 

đăng ký trước ngày 30 tháng 8 năm 2021. 

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ: 

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải 

Đ/c: Trần Hà Trang, Lãnh sự; Điện thoại +86 1358.7549.586; Email: 

tranhatrang@gmail.com, Zalo: 0886586082. 

- Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu 

Đ/c: Lê Việt Hưng, Điện thoại + 86 1836.814.9465, Email: 

viethungsvn@yahoo.com, Zalo: 0947025555 

-  Sở Công Thương Hải Phòng  
Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Đ/c: Lê Va Xi; Điện thoại DĐ: 

0855.286.688, ĐT: 02253.951056; Email: sct.qldthtqt@gmail.com./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- 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. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Minh Sơn 
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