
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 Nông nghiệp quốc tế 

đồng bằng Bắc Bộ 2021 

        
   Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2021 

 

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

 

Thực hiện công văn số 8786/UBND-CT ngày 15/11/2021 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về việc tham gia Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng 
Bắc Bộ năm 2021. Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp trên địa 
bàn về  Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2021, cụ thể như 
sau: 

 Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2021 do Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 29/11/2021 đến 
ngày 05/12/2021 tại công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 
Hội chợ với quy mô khoảng 300 gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức xúc 
tiến thương mại trong và ngoài nước. Hội chợ, triển lãm là cơ hội để các doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm trao đổi kinh nghiệm, tìm 
kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ; kết nối, 
hình thành chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ sản phẩm giữa các tỉnh, thành phố 
trong cả nước và với các nước trên thế giới. 

Với ý nghĩa đó, Sở Công Thương Hải Phòng thông tin để các doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố biết đăng ký tham gia Hội 
chợ (Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đề nghị các doanh nghiệp 
cập nhật thông tin với Ban Tổ chức Hội chợ) 

Thông tin chi tiết liên hệ:  

- Bà Phạm Thị Thanh Hà, 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, email: phamthanhhahp@gmail.com. 

- Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình, địa chỉ: Số 144 phố Lê Lợi, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, điện thoại: 0227.3831.028, 0983.599.966, 
email: xuctientmtb@gmail.com  

 
      Nơi nhận:                   KT.GIÁM ĐỐC  
      - Như trên; 

      - UBND TP (để b/cáo); 

      - Sở NNPTNT (để ph/hợp); 

      - 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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