
UBND TỈNH KON TUM 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:                         Kon Tum, ngày       tháng       năm  

V/v mời tham dự Đoàn giao 

dịch Xúc tiến thương mại tại 

Tây Ban Nha và CHLB Đức. 

  

       Kính gửi:  Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại  

Thực hiện Công văn số 2025/XTTM-XTĐT ngày 13/8/2019 của Cục Xúc 

tiến thương mại về việc mời tỉnh, địa phương tham dự Đoàn Giao dịch Xúc tiến 

thương mại tại Tây Ban Nha và CHLB Đức, 

Nhằm tìm hiểu, tiếp cận thị trường, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, lập kế 

hoạch thâm nhập và phát triển thị trường, xây dựng mẫu mã sản phẩm phù hợp. 

Đồng thời, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Tây Ban Nha và 

CHLB Đức, tăng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và hai 

quốc gia trên. Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương phối hợp với các cơ 

quan hữu quan tổ chức Đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại tại Tây Ban Nha và 

CHLB Đức, 

Sở Công Thương  đề nghị Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại 

và Tư vấn Công nghiệp thông báo, vận động các doanh nghiệp tham gia cụ thể 

như sau: 

- Thời gian: dự kiến từ 26/10/2019 đến 03/11/2019 

- Địa điểm: Madrid (Tây Ban Nha) và Frankfurt, Erfurt (CHLB Đức). 

- Chương trình: Lịch kèm theo. 

- Kinh phí tham dự: Dự kiến hỗ trợ 01 vé máy bay khứ hồi chặng Hà 

Nội/HCM – Madrid và Franfurt – Hà Nội/HCM cho mỗi doanh nghiệp được lựa 

chọn. 

- Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bao gồm: Chi tiết tại Công văn 

2025/XTTM-XTĐT của Cục XTTM. 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 

Cục Xúc tiến Thương mại – Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phát triển Công 

Thương (INVESTPROCEN); Địa chỉ: Tầng 6, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; 

Điện thoại: 02438262266/0438262288 – Fax: 02438262255; Email: 

investprocen@viettrade.gov.vn hoặc ngannl.vietrade@gmail.com. Người liên 

hệ: Chị Nguyễn Linh Ngân (Điện thoại: 0828262266/ 0945 721293). 

mailto:investprocen@viettrade.gov.vn
mailto:ngannl.vietrade@gmail.com


Danh sách đăng ký tham gia của các doanh nghiệp đề nghị gửi về Sở 

Công Thương trước ngày 01/9/2019.  

Sở Công Thương báo cho Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại 

và Tư vấn Công nghiệp Kon Tum biết và thực hiện./.     

Nơi nhận:          KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT- QLTM.      

 

  

      

                                                                                                 

         Nguyễn Thanh Hùng 
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