UBND TỈNH KIÊN GIANG
TRUNG TÂM XÚC TIỂN ĐẦU TƯ,
THƯONG MẠI VÀ DU LỊCH
Số:
/TTXTĐTTM DL-XTĐTTM DL
V/v mời tham gia Hội chợ Kinh tế Thương
mại Biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần
thứ 18, năm 2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, n g à yo íth ả n g 4.1 năm 2018

K ính gửi: Các D oanh nghiệp trên địa bàn tỉnh K iên Giang
Thực hiện Công văn số 6084/V P-K TTH ngày 26/10/2018 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc vận động các doanh nghiệp tham dự Hội chợ K inh tế
Thương mại B iên giới Trung - V iệt (Hà Khẩu) lần thứ 18, năm 2018.
Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung - V iệt (H à Khẩu) diễn ra từ
ngày 04/12 đến ngày 08/12/2018 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hà
Khẩu (huyện H à Khẩu, tỉnh V ân Nam , Trung Quốc). H ội chợ được tổ chức luân
phiên hằng năm giữa tỉnh Lào Cai (Việt N am ) và tỉnh V ân N am (Trung Quốc)
theo Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương (Việt N am ) và C hính quyền nhân dân
tỉnh Vân N am (Trung Quốc). Hội chợ có quy m ô trên 1.500 gian hàng, gồm các
sự kiện bên lề như “Hội đàm H ọp tác kinh tế thương m ại giữa tỉnh Lào Cai (Việt
Nam ) và tỉnh V ân N am (T iung Q uổc)”, Hội nghị Giới thiệu chính sách đâu tư,
dự án kêu gọi đầu tư ”, “Lễ Ký kết hợp đồng kinh tế và giao thương giữa doanh
nghiệp V iệt N am và doanh nghiệp Trung Q uôc” .
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch K iên Giang thông báo
đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ
và đăng ký về:
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch K iên Giang.
- Đ ịa chỉ: số 222-224, Trần Phú, phường V ĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch
Giá, tỉnh K iên Giang.
- Đ iện thoại/Fax: 0297.3946 345
- Email: chkhai.kitra@ kiengiang.gov.vn.
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- Như trên;
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