
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG           

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SCT-QLCN 

V/v mời tham gia Khu gian hàng của các 

doanh nghiệp Việt Nam tại Hội nghị cấp 

cao và Triển lãm Kinh tế Xanh. 

Hải Phòng, ngày      tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương có Công văn số 3329/XTTM-

HTXK ngày 05/9/2022 về việc mời tham gia Khu gian hàng của các doanh nghiệp 

Việt Nam tại Hội nghị cấp cao và Triển lãm Kinh tế Xanh, gửi Sở Công Thương 

Hải Phòng.  

Triển lãm Kinh tế xanh với quy mô trưng bày trên 5.000m2, dự kiến thu hút 

sự tham gia của trên 300 tổ chức, doanh nghiệp quốc tế đến từ châu Âu và Việt 

Nam trưng bày các công nghệ tân tiến, sản phẩm chất lượng cao, sáng kiến và mô 

hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Triển lãm sẽ đóng vai trò quan trọng trong 

việc tăng cường hợp tác, giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và 

Việt Nam, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững 

thông qua các sáng kiến, chia sẻ chuyên môn và chuyển giao công nghệ. 

Sở Công Thương thông báo và mời các Doanh nghiệp có sản phẩm, giải 

pháp/công nghệ, sáng kiến xanh liên quan đến lĩnh vực công nghiệp – nông 

nghiệp, năng lượng, nước, vật liệu, sinh thái, xử lý chất thải và ô nhiễm...tham gia 

Khu gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm GEFE 2000. Cụ thể: 

1. Quy mô: 30 – 50 gian hàng tiêu chuẩn 9m2. 

2. Thời gian: từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. 

3. Địa điểm: tại Sala’s THISO SkyHall, Thành phố Hồ Chí Minh (10 Đường 

Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) 

4. Ngành hàng: các nhóm công nghiệp – nông nghiệp xanh, các giải pháp và 

sáng kiến xanh liên quan đến: năng lượng, nước, vật liệu, sinh thái, chất thải và ô 

nhiễm, sức khỏe và tiện nghi, tích ứng và giảm nhẹ, quản lý ... 

5. Đối tượng tham gia: doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh 

tế được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. 

6. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp: Các doanh nghiệp đăng ký tham gia sẽ 

được Ban tổ chức đánh giá lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau: (1) Sản phẩm trung 

bày phù hợp với Triển lãm; (2) Năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

(3) Năng lực, nhân sự chuẩn bị tham gia triển lãm; (4) Các chứng chỉ liên quan về 

chất lượng về sản phẩm, giải pháp kinh tế xanh. 

7. Chi phí tham gia: 

a. Hỗ trợ của Nhà nước: 100% chi phí gian hàng; 100% chi phí tuyên 
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truyền quảng bá, 100% chi phí trang trí tổng thể khu gian hàng của doanh nghiệp 

Việt Nam tại triển lãm 

b. Phi phí tham gia chương trình: 

- 100% các chi phí ăn ở, đi lại, vận chuyển hàng hóa ... 

- Chi phí dịch vụ tổ chức: 9.800.000 đồng/gian tiểu chuẩn 9m2 (đã bao gồm 

thuế VAT). Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu – Cục Xúc tiến thương mại sẽ thu 

phí trên và xuất hóa đơn tài chính cho các doanh nghiệp. 

c. Thông tin chuyển khoản: Tên tài khoản: trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu; Số 

tài khoản: 0011001510883; tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại Thương Việt Nam; địa chỉ: 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội; Nội dung 

chuyển khoản: Tên doanh nghiệp – chi phí tham dự Triển lãm GEFE 2022”. 

8. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia chương trình 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính, đóng dấu đơn vị). 

- Đơn đăng ký tham dự (mẫu 1 đính kèm). 

- Đăng ký giới thiệu doanh nghiệp (mẫu 2 đính kèm). 

- Các chứng chỉ có liên quan (nếu có). 

Lưu ý: Doanh nghiệp khi đăng ký tham gia, gửi thêm 01 bản mềm Hồ sơ 

tham dự về địa chỉ: phuongdt.vietrade@gmail.com (bao gồm 01 ảnh logo doanh 

nghiệp và 03 ảnh sản phẩm để đăng tải trên catalogue của Triển lãm. 

9. Thời hạn đăng ký tham gia: trước ngày 30/9/2022. Do số lượng gian 

hàng có hạn nên Ban Tổ chức sẽ ưu tiên sắp xếp vị trí gian hàng đối với các 

doanh nghiệp có đăng ký sớm. 

- Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:  

- Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (Promocen) – Cục Xúc tiến thương mại 

- Tầng 5, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Điện thoại: 024.39364792 (máy lẻ 108); Fax: 024.39369491/4793 

- Người liên hệ: Đinh Thị Phượng 

- Email: phuongdt.vietrade@gmail.com. 

 (Đính kèm: Công văn số 3212/XTTM-HTXK ngày 22/8/2022 của Cục Xúc 

tiến Thương Mại – Bộ Công Thương về việc Mời tham gia Khu gian hàng của các 
doanh nghiệp Việt Nam tại “Hôi nghị cấp cap và Triển lãm Kinh tế xanh) 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Cục Xúc tiến Thương mại (để b/c); 
- GĐ Sở, các PGĐ. 
- VP Sở (để đưa lên C.TTĐT của Sở); 
- Lưu: VT, QLCN.  
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