
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /GM- SCT 

V/v mời tham dự Tập huấn “Hiệp định 

EVFTA, cơ hội cho ngành hàng nông lâm 

thủy sản Việt Nam” 

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

 
Kính gửi:   Cộng đồng các doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng 

Nhằm hỗ trợ các Tổ chức xúc tiến thương mại, Hiệp hội ngành hàng và 

doanh nghiệp tiếp cận tốt thị trường EU, cập nhật các thông tin, quy định đối 

với hàng hóa có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại tổ 

chức Khóa Tập huấn chuyên sâu về “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – 

EU (EVFTA), cơ hội cho hàng nông lâm thủy sản Việt Nam” với các nội dung 

như sau: 

Thời gian:  Thứ Năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021, khai mạc lúc 14h00. 

Hình thức: Trực tiếp và Trực tuyến qua phầm mềm Zoom meeting.  

Địa điểm (trực tiếp): Hội trường tầng 2, Tòa nhà Trung tâm phát triển 

thương mại điện tử, Số 7B Cách Mạng Tháng Tám, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.  

Nội dung: (Chương trình chi tiết đính kèm). 

Thành phần: Tổ chức XTTM, Hiệp hội ngành hàng, Doanh nghiệp, 

Hợp tác xã kinh doanh XNK hàng Nông lâm thủy sản…. 

Sở Công Thương Hải Phòng trân trọng thông báo tới cộng đồng Doanh 

nghiệp đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn, theo link: 

https://event.vietrade.gov.vn/evfta     hoặc quét QRcode tham gia nhóm zalo: 

https://zalo.me/g/cwidkj489 để thảo luận và nhận tài liệu. 

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ: 

- Cục Xúc tiến thương mại (TCT miền Trung – Tây Nguyên) 

Địa chỉ: Số 7B Cách Mạng Tháng Tám, Hải Châu, Đà Nẵng. 

Điện thoại : 0236 3625755 - 0905.837.210 (Mrs. Xuyến) 

Email:vietrade_danang@vietrade.gov.vn -  vietrademttn@gmail.com. 



 

- Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương 

thành phố Hải Phòng 

Địa chỉ: số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Điện thoại: 02253.846719 -0936941294 (Ms.Thúy) 

Email: sct.qldthtqt@gmail.com ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Cổng TTĐT TP Hải Phòng (để ph/h); 

- Văn phòng Sở (đăng tải Cổng TTĐT của Sở); 

- Các phòng chuyên môn, TT thuộc Sở (để ph/h); 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hân 
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