
 

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 “Diễn đàn Thương mại 

Việt Nam – Mỹ Latinh năm 2021” 

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

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

 

Với mục đích tăng cường quan hệ hợp tác thương mại và công nghiệp 

với các đối tác trong khu vực Mỹ Latinh, Bộ Công Thương tổ chức “Diễn đàn 

Thương mại Việt Nam – Mỹ Latinh năm 2021” vào ngày 09 tháng 12 năm 

2021 tại Hà Nội.  

Diễn đàn cung cấp thông tin cập nhật về những thay đổi trong chính sách 

kinh tế -thương mại của các nước khu vực châu Mỹ, phân tích tình hình thị 

trường và nhu cầu đối với các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay, từ đó xác định cơ hội và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, thu hút 

đầu tư từ khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt trong bối cảnh các Hiệp định thương 

mại đang đi vào thực thi. 

Diễn đàn thu hút đông đảo đại biểu đến từ các doanh nghiệp, Hiệp hội 

ngành hàng của Việt Nam và các nước khu vực châu Mỹ, các cơ quan thuộc 

các Bộ ngành Trung ương và địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại và đầu 

tư, đại diện các Đại sứ quán, các cơ quan thông tấn báo chí, cùng sự tham gia 

trực tuyến của các Tham tán, đại diện thương mại của Việt Nam tại các nước 

khu vực Mỹ Latinh nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với 

những thông tin và tư vấn trực tiếp từ địa bàn sở tại. 

Thời gian:  08h30 sáng Thứ Sáu, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

Địa điểm (trực tiếp): Khách sạn Army, số 1A Nguyễn Tri Phương, Hà 

Nội. Chương trình: Chương trình dự kiến gửi kèm. 

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

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến  

Yêu cầu phòng dịch: Khách tham dự đã tiêm đủ 2 mũi hoặc có giấy xét 

nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. 

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

nghiệp đăng ký tham dự trước ngày 06 tháng 12 năm 2021 tại địa chỉ: 

https://bit.ly/dangkydiendanthuongmaiVNMLT2021 (hoặc sử dụng mã QR gửi 

kèm).  

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ: 

- Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ CôngThương 

Địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại : 024 2220 5373 - 0979731887 (Ms.Trang) 

Email: phongchaumy.moit@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 trên; 

- Sở TTTT;              (để phối hợp) 

- Cổng TTĐT TP; 

- GĐ, PGĐ Sở N.C.Hân; 

- Các Phòng, TT thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hân 
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